
ORIENTAÇOES AVALIAÇÕES   
ANO LETIVO 2022                 

 

AV1: 0 a 10 pontos  

AV2: 0 a 10 pontos            

AVF: 0 a 10 pontos 
 

 MÉDIA TRIMESTRAL: 7,0 

 
 

 AVALIAÇÃO 1 (AV1) 

 Avaliação marcada no calendário trimestral. 

 Valor: 10,0 

Processo de avalição: A nota final da AV1 pode ser dividida em vários instrumentos de avalição, 

como por exemplo trabalho e pesquisas, somando no final do processo o total de 10 pontos.  

Na avaliação marcada no calendário, deve deixar claro para o aluno qual o valor da avaliação. 

 AVALIAÇÃO 2 (AV2) 

 Avaliação marcada no calendário trimestral. 

 Valor: 10,0 

Processo de avalição: Avaliação com o conteúdo do trimestre.  

 AVALIAÇÃO FORMATIVA (AVF) 

 Avaliação marcada no calendário trimestral. 

 Valor: 10,0 

Processo de avalição: Esse tipo de avaliação visa formar e informar os alunos a respeito de seu 

desenvolvimento como estudantes na rotina escolar e no processo de aprendizado.  

 

 AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

Os alunos podem ser encaminhados a avaliação substitutiva, após o término do 1º e do 2º trimestre 

do ano letivo, caso a média trimestral das disciplinas, sejam inferiores a 7 (sete), o aluno será 

submetido a uma prova, se a nota desta prova for maior que a nota da AVI ou da AVII do trimestre, 

a nota da Avaliação Substitutiva, substituirá a nota mais baixa do trimestre. 

 

 

AV1 + AV2 + AVF / 3 = MT 



 RECUPERAÇÃO FINAL 

Ao final do ano letivo, o aluno que não obtiver média final 7 (sete), é encaminhado a estudos de 

recuperação final. Após este período, é submetido a uma prova, onde deverá constar a disciplina 

ministrada durante o ano letivo. Para aluno ser considerado aprovado na disciplina, a nota mínima 

para aprovação na Recuperação Final será a diferença da média anual subtraído de 10. 

 

Exemplo: 

Média anual 5,5 – 10 = 4,5 (Nota que o aluno precisa tirar na recuperação final). 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 As avaliações, trabalhos e atividades impressas deverão seguir um padrão, utilizando a folha matriz 

para da escola. 

 Sempre deixar bem claro para os alunos qual o peso de cada avaliação. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


