
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO NO CSL DIGITAL – ENSINO MÉDIO 

2º BIMESTRE - A partir de 01/06/2020 

No Colégio Santa Luzia a avaliação de aproveitamento escolar do educando tem 

por objetivo a verificação e o registro do desempenho mediante o processo de 

ensino e da aprendizagem. Os resultados são aferidos a partir de avaliação 

sistemática e cumulativa.  

A principal finalidade do processo educativo é o atendimento dos direitos e 

objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa educacional na BNCC e 

desdobradas no currículo e proposta pedagógica da escola.  

A avaliação referente ao processo educativo no contexto excepcional da pandemia 

Covid-19, com ensino remoto emergencial, considera as ações de reorganização 

dos calendários letivos e dos cronogramas de aulas. Os ajustes necessários ao 

processo avaliativo para o programa CSL Digital foram realizados com base nas 

orientações e normativas do Conselho Nacional de Educação (Parecer CNE/CP Nº 

5/2020).  

Portanto, o Sistema de Avaliação 2020 do Ensino Médio contabilizará as notas das 

atividades, avaliações digitais e simulados, com os ajustes necessários ao 

processo conforme especificados neste documento. Será gerado um informativo 

detalhado com conteúdo, atividades, prazo de entrega e notas que incidirão sobre 

os conteúdos programáticos.  

No retorno das aulas presenciais realizaremos uma avaliação diagnóstica 

considerando o percurso trilhado com as aulas presencias e as aulas remotas, para 

verificar as metas de aprendizagem e as habilidades essenciais, necessárias ao 

aluno para garantir a continuidade dos estudos e a reorganização do trabalho 

docente. 

 

AVALIAÇÃO PARA TURMAS DO 1º AO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO:  

• AVALIAÇÕES PARCIAIS (AP):   

• Serão realizadas por meio de avaliações digitais pela Plataforma SAS 

Educação, sendo 100% da nota a avaliação programáticas SAS 

online. 

• O tempo estipulado para realização será de 90 a 120 minutos, de acordo 

com o componente curricular. 

• AP = Avaliações Programáticas SAS online. 



 

• PRODUÇÕES (P)  

• Tarefa online na plataforma SAS contabilizará 50% da nota de 

produções (5,0 pontos).  

• Os outros 50% da nota (5,0 pontos) ficarão a critério do professor, 

podendo ser composta pelas avaliações digitais (por capítulo) na 

plataforma SAS, minhas atividades na plataforma SAS e as atividades 

postadas no Google Sala de Aula. 

 

• SIMULADOS (S)  

• São avaliações globais que serão realizados no 2º bimestre, para as 

séries 1º ao 3º ano EM.  

• Contemplará os conteúdos de todas as disciplinas.  

• Será realizado em dois dias, com duração de 4h a 5h30min, total de 180 

questões modelo ENEM.  

• As notas dos simulados serão expressas de zero a dez, respeitando os 

critérios da faixa de pontuação para cada série. 

• MÉDIA BIMESTRAL  

• Será calculada assim: MB= (AP + P + S) / 3. 

 

• PRODUÇÃO TEXTUAL 

• Avaliações Parciais (AP) para o 1º e 2º Ano do EM, serão realizadas 2 

Produções (redações), cada uma receberá a nota de 0 a 10.  

• Avaliações Parciais (AP) para o 3º Ano do EM, serão realizadas 3 

Produções, cada produção receberá a nota de 0 a 10.  

• Média bimestral para 1º e 2º anos:  MB = (AP1 + AP2) / 2 

• Média bimestral para 3º ano:  MB = (AP1 + AP2 + AP3) / 3 

 

A equipe pedagógica está a disposição para mais informações! 

Bons estudos! 


