Congregação das Filhas do Amor Divino
COLÉGIO NOSSA
SENHORA DAS NEVES
Serviço de Coordenação Pedagógica, Serviço de Orientação Educacional e Psicologia – SECOPE/CENIC

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO - 1º TRIMESTRE – 2019
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
PERÍODO

ATIVIDADES AVALIATIVAS

16/02 (Sábado)
23/02 a 30/03

1º Encontro de pais e professores
Múltipla escolha / Discursiva (AV1)

29 e 30/04 (2ª e 3ªf.)

Simulado 1 – FTD (ENEM)

27/04 a 18/05

Múltipla escolha (AV2)
Divulgação dos resultados do 1º trimestre
(Boletim on-line).
2º Encontro de pais e professores.

07/06 (6ªfeira)
08/06 (Sábado)

HORÁRIO

REPOSIÇÃO

8:00 às 11:30
Ver tabela
07:10 às
Única reposição para o
12:30
trimestre.
Ver tabela
14:00 às 17:30
8:00
7:30 às 11:30

1ª ATIVIDADE AVALIATIVA (AV1)
O estudante precisa trazer água e lanche porque não haverá intervalo.

DATA

TIPO DE
QUESTÕES

23/02
(Sábado)
09/03
(Sábado)
16/03
(Sábado)
23/03
(Sábado)
30/03
(Sábado)

Múltipla escolha /
Discursiva
Múltipla escolha /
Discursiva
Múltipla escolha /
Discursiva
Múltipla escolha /
Discursiva S
Múltipla escolha /
Discursiva

HORÁRIO

ATIVIDADES AVALIATIVAS

07:10 às 10:30

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL

07:10 às 11:30

FÍSICA E MATEMÁTICA

07:10 às 11:30

GEOGRAFIA E HISTÓRIA

07:10 às 11:30

BIOLOGIA E QUÍMICA

07:10 às 11:30

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA

OBSERVAÇÕES:
⇒
A AV1 é composta de atividade escrita individual de questões de múltipla escolha e discursivas.
⇒
AV2 com questões de múltipla escolha por área de conhecimentos.
⇒
Na AV2 será considerado o maior rendimento do estudante entre os simulados aplicados no trimestre e a
AV2.
⇒
Nota por áreas de conhecimentos.
⇒
Os rascunhos das respostas deverão ser feitos no verso das atividades avaliativas, evitando o uso de outros
papéis durante a realização da atividade.
⇒
Rasuras: o estudante não deverá fazer uso de corretivo. Caso haja rasura, o estudante deve riscar a palavra
ou frase e continuar o registro. Ex.: rasura
⇒
As rasuras nas questões de múltipla escolha não serão consideradas para correção, ou seja, são
consideradas como erro.
⇒
É fundamental que o estudante leia sua resposta para certificar-se de que está clara, completa, coerente,
escrita na variedade padrão e dentro do espaço destinado a esse fim.
⇒ O estudante deve guardar seu celular desligado na bolsa ou caixa disponibilizado pelo aplicador da atividade
avaliativa. Caso o estudante porte o celular, o celular toque ou faça uso dele no momento da aplicação da
atividade avaliativa, terá sua(s) avaliação(ões) zerada(s).

2ª ATIVIDADE AVALIATIVA (AV2)
O estudante precisa trazer água e lanche porque não haverá intervalo.

DATA
27/04
(Sábado
)
11/05
(Sábado
)
18/05

TIPO DE
QUESTÕES
MÚLTIPLA ESCOLHA

MÚLTIPLA ESCOLHA
MÚLTIPLA ESCOLHA

HORÁRIO
07:10 às
12:30
07:10 às
12:30
07:10 às
12:30

ATIVIDADES AVALIATIVAS
LINGUAGENS E CÓDIGOS + EDUCAÇÃO FÍSICA
(LÍNGUA PORT., LITERATURA E PRODUÇÃO TEXTUAL-INGLÊS-ESPANHOL E
ARTE

CIÊNCIAS HUMANAS
(HISTÓRIA-GEOGRAFIA-FILOSOFIA-SOCIOLOGIA E ENSINO RELIGIOSO)

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
(FÍSICA-QUÍMICA-BIOLOGIA E MATEMÁTICA)

(Sábado
)

REPOSIÇÃO TRIMESTRAL
O estudante precisa trazer água e lanche porque não haverá intervalo.

DATA

TIPO DE
QUESTÕES

HORÁRIO

ATIVIDADES AVALIATIVAS

27/05
(2ª feira)

DISCURSIVAS

14:00 às 17:30

(LÍNGUA PORT. ,LITERATURA E PRODUÇÃO TEXTUAL-INGLÊS-ESPANHOL - ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA

DISCURSIVAS

14:00 às 17:30

DISCURSIVAS

14:00 às 17:30

30/05
(5 ª feira)
31/05
(6ª feira)

LINGUAGENS E CÓDIGOS
CIÊNCIAS HUMANAS
(HISTÓRIA-GEOGRAFIA-FILOSOFIA-SOCIOLOGIA E ENSINO RELIGIOSO)

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
(FÍSICA-QUÍMICA-BIOLOGIA E MATEMÁTICA)

OBSERVAÇÕES:

⇒

As atividades de reposição serão realizadas ao final de cada trimestre letivo e no contraturno, conforme

calendário elaborado pela Coordenação Pedagógica e entregue ao estudante.

⇒

Em cada trimestre letivo haverá, em cada componente curricular, apenas uma atividade de reposição. A nota

que o estudante obtiver nessa atividade valerá para a(s) avaliação(ões) que ele deixou de fazer daquele componente
curricular.

⇒

Caso o estudante deixe de realizar as atividades que compõem a AV3, terá o direito de fazer a reposição em

data determinada pelo Professor, após análise da justificativa e possível deferimento.

⇒

O estudante que faltar às atividades avaliativas deverá, num prazo máximo de 48 horas, comparecer à

Coordenação do Colégio para justificar sua ausência e solicitar a avaliação de reposição. Para isso, deverá
preencher formulário de requerimento e apresentá-lo ao Serviço de Orientação Educacional do respectivo nível de
ensino. Em seguida, deverá aguardar deferimento.

⇒

A atividade avaliativa de reposição trimestral será individual, escrita e composta de 05(cinco) questões

discursivas.

⇒
⇒

Haverá cobrança de taxa para reposição, exceto casos de doença comprovado por atestado médico.

O estudante deve guardar seu celular desligado na bolsa ou caixa disponibilizado pelo aplicador da atividade

avaliativa. Caso o estudante porte o celular, o celular toque ou faça uso dele no momento da aplicação da atividade
avaliativa, terá sua(s) avaliação(ões) zerada(s).

