
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
ENSINO MÉDIO 

 

5 DE MAIO 
 
 
 

Senhores Pais, 

 

No decorrer do ano letivo, a escola trabalha com avaliações formativas/processuais, 

normativas/classificatórias como recursos, a fim de verificar se os alunos aprenderam 

os conteúdos trabalhados. 

 

Diante disso, o cenário atual envolve uma proposta diferenciada de trabalho e de 

avaliação, tendo em vista as ferramentas disponíveis para alunos e professores 

desenvolverem o trabalho escolar. Essa realidade convida a equipe educativa a 

pensar em maneiras diversificadas, no que diz respeito às metodologias de avaliação 

e, também, na redistribuição dos valores dos instrumentos avaliativos propostos. 

 

Fundamentado no documento elaborado pelo Conselho Nacional de Educação com a 

colaboração do Ministério da Educação (MEC), aprovado no dia 28 de abril, que 

orienta escolas da educação básica e instituições de ensino superior durante a 

pandemia do coronavírus, o Colégio Imaculada Conceição, elaborou uma proposta de 

avaliação no ambiente virtual de aprendizagem. 

 

A Equipe Educativa reconhece que há uma variedade de métodos que são capazes 

de analisar o que os alunos aprenderam e elencar o que ainda precisa ser 

compreendido. Os educadores poderão optar por diversos recursos mais interativos, 

criativos e inovadores, que darão oportunidades para os alunos realizarem seus 

registros de forma comprometida e honesta, já que o ambiente virtual exige do aluno 

maior responsabilidade e certa autonomia, para que a execução das atividades seja 

correspondida. 

 

Assim, considerando que a plataforma utilizada pela Rede Concepcionista oferece 

recursos para avaliar a caminhada pedagógica dos educandos, elaboramos um plano 

de avaliação que se aplicará aos alunos do Ensino Fundamental nas séries finais e 

Ensino Médio. 

 



 

 

A proposta tem a finalidade de verificar a efetivação da aprendizagem, oferecendo 

estratégias   para os professores analisarem os possíveis resultados, a fim de sanar 

as dúvidas e fixar o que ainda não foi compreendido pelos alunos. Esses serão 

orientados pelos professores para a realização das avaliações. 

 

É importante ressaltar que o comprometimento dos educandos com os estudos, com 

as orientações propostas pelo professor e a postura responsável ao executarem as 

avaliações indicadas, é de extrema relevância para o aproveitamento escolar. 

 

Apresentamos a seguir a nova distribuição de composição de notas e os cronogramas 

de provas referentes ao 1º bimestre do ano letivo. 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS AVALIAÇÕES E COMPOSIÇÃO DAS NOTAS 

 

Ensino Fundamental (séries finais): 6º ao 9º ano 

Testes (já foram realizados) 4 pontos  

Avaliação (10 questões de múltipla escolha) 10 pontos 

Atividades diversificadas (Plurall, Microsoft Teams e outros) 6 pontos 

 

Ensino Médio - 1ª e 2ª Série 

Simulado (8 questões de múltipla escolha) 4 pontos  

Avaliação (10 questões de múltipla escolha) 10 pontos 

Atividades diversificadas (Plurall, Microsoft Teams e outros) 6 pontos 

 

Ensino Médio - 3ª Série 

Simulado (8 questões de múltipla escolha) 4 pontos  

Avaliação (10 questões de múltipla escolha) 10 pontos 

Atividades diversificadas (Plurall, Microsoft Teams e outros) 4 pontos 

Simulado ENEM 2 pontos 

 

* Datas do simulado ENEM - 17/5 e 24/5 

* Horários para aplicação das Avaliações: das 7h50min às 8h50min. 

* Horários dos simulados (EM): terão 40 minutos de duração para cada disciplina. 

Eles serão aplicados durante as aulas, no dia marcado para a realização, 

respeitando os horários dos intervalos. 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMAS 

 

Ensino Fundamental (séries finais): 6º ao 9º ano 

AVALIAÇÕES 

11/5 - Literatura 

18/5 - Ensino Religioso 

20/5 - Português 

22/5 - Inglês 

25/5 - Literatura 

27/5 - Espanhol 

29/5 - Matemática 

01/6 - História 

03/6 - Geometria 

05/6 - Geografia 

08/6 - Física (8º e 9º) 

10/6 - Ciências (6º ao 8º) e Química (9º) 

 

ENSINO MÉDIO 

AVALIAÇÕES 

12/5 - Simulado CIC I 

19/5 - Simulado CIC II 

21/5 - Português 

25/5 - Inglês 

27/5 - Espanhol 

29/5 - Redação 

01/6 - História 

03/6 - Física 

05/6 - Geografia 

08/6 - Ensino Religioso 

10/6 - Literatura 

12/6 - Filosofia 

15/6 - Química 

 

* Disciplinas do Simulado CIC I: Português, Espanhol, Literatura, Inglês, História e 

Sociologia. 

* Disciplinas do Simulado CIC II: Matemática, Física, Química, Biologia, Filosofia e 

Geografia. 



 

 

 

Comunicamos que os conteúdos para a realização dos simulados e das avaliações 

serão registrados em “Provas agendadas”, no site do CIC. 

 

Continuamos à disposição para os esclarecimentos de dúvidas ou assuntos que 

poderão surgir ao longo desse processo pedagógico. 

 

Obrigada pelo apoio e confiança depositada em nosso trabalho. 

Equipe Educativa do CIC 

 

 

 


