São Paulo, 23 de fevereiro de 2021.

Critérios de Avaliação – Ano Letivo 2021
Ensino Médio (1ª série)
•

Do 1ª ao 4º Período

0 a 2,0

+

0 a 3,0

Prova Mensal*

+

Atividades
Diversificadas*

Simulado Anglo

1ª nota

= 10,0

0 a 5,0

2ª nota

Média do Período

Prova Marcada*

➢ Disciplinas que utilizam o Simulado Anglo: L. Portuguesa (Análise Linguística + Literatura e Arte)
Matemática, Biologia, Física, Química, Geografia e História.

(1ª + 2ª nota): 2

0 a 10,0

0 a 10,0

* Nos componentes ministrados em duas línguas haverá proporcionalidade dentro das atividades.

0 a 5,0

Prova Mensal

Atividades
Diversificadas

1ª nota

+

= 10,0

0 a 5,0

2ª nota

Média do Período

Prova Marcada

➢ Disciplinas que não utilizam o Simulado Anglo: Francês e Inglês.

(1ª + 2ª nota): 2

0 a 10,0

0 a 10,0

➢ Disciplinas que não utilizam o Simulado Anglo: Laboratórios, Redação (Prod. Texto), Itinerários e
Eletivas (Espanhol e Desenho Geométrico). As demais eletivas terão critério de frequência e
aproveitamento, conforme projeto.

+

Média do Período

**

2ª nota
Prova Mensal*

Atividades
Diversificadas*

1ª nota

1ª + 2ª nota

0 a 5,0
0 a 5,0
0 a 10,0
* Nos componentes ministrados em duas línguas haverá proporcionalidade dentro das atividades
A Avaliação em Educação Física será através das menções e controle de frequência:
B = Bom, M= Médio ou I = Insuficiente. Para a promoção será necessário que atinja B ou M.
Nas Atividades diversificadas, o Professor poderá programar alguma apresentação de trabalho, pesquisa,
manifestação oral do aluno sobre algum assunto, enfim, recorrer a situações criativas e envolventes, motivando
a participação do aluno.
Nas Provas Marcadas, o contexto será mais formal, com conteúdo pré-determinado para estudo e divulgado
com antecedência aos alunos/responsáveis na Plataforma Plurall e/ou site da escola.
Serão programadas duas provas por dia, com duração de 75 minutos cada uma, podendo ser pela Plataforma
Plurall.

• Simulados Anglo: valendo até 2,0 pontos para as disciplinas envolvidas, conforme número de acertos.
Serão realizados pela Plataforma Educacional: Plurall, conforme calendário organizado pelo Sistema e orientação
para aplicação.
Datas previstas:
✓ 29 e 30 de março
✓ 16 e 17 de setembro
✓ 31 de maio e 01 de junho
✓ 03 e 04 de novembro
Relembramos aos pais a necessidade do acompanhamento dos seus filhos nos estudos, assim:
• aluno que permanecerá remotamente, o responsável deverá incentivá-lo e auxiliá-lo a participar das aulas
programadas na Plataforma Educacional;
•

aluno que cursará o presencial, os pais terão a responsabilidade de enviá-los à escola, com o devido
material escolar e kit do aluno, conforme protocolo de segurança enviado pela escola.
O controle de presença será efetuado pelo Professor, conforme previsão da legislação educacional, nas duas
modalidades.
Recuperação Imediata (RI) - A prova terá duração de 50 minutos.
Ocorrerão no 1º, 2º e 3º períodos do ano letivo. Os alunos que não alcançarem a média mínima (5,5) poderão
participar da Recuperação Imediata. Receberão o Roteiro de Estudos com referência do conteúdo e habilidades do
período em questão. A nota da Recuperação será a nota da prova, que valerá de zero a dez. A média aritmética
entre a Recuperação e a média do Período será confrontada com o resultado obtido divulgado anteriormente, se
for maior será substituída.

Observações:
• A média é 5,5 (cinco e meio) para promoção e a obrigatoriedade de frequência mínima no ano letivo é de 75%,
conforme legislação vigente.
• Sempre que o aluno se ausentar, justificar através do impresso ou por e-mail, anexando o Atestado Médico,
quando se tratar de dispensa ou afastamento recomendado.
• O aluno poderá requer a segunda chamada de prova, até 72 horas após a sua falta, diretamente, com o
Professor, com exceção da Quinta Avaliação, que não será aplicada em outra data.
• A Quinta Avaliação (N5) atingirá todos os conteúdos essenciais trabalhados ao longo do ano letivo.
• Para os alunos novos que ingressarem a partir do 2º Período, a avaliação será feita em função do período cursado
no Liceu Pasteur, mediante redução do divisor da soma das notas obtidas e menções antes da Quinta Avaliação.
Para contatos com a Equipe Pedagógica:
- Coordenador do E. Médio: Prof. Sasai, sasai.mr@gmail.com
- Orientadora Educacional, Prof.ª Terezinha, terezinha.peralta@liceupasteur.com.br
Atenciosamente,
Direção e Equipe Pedagógica
Age quod agis
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