
 
 

 

 
 
 
Estimados Pais ou Responsáveis: 
 

Avaliando o processo de ensino-aprendizagem do Colégio e objetivando qualificar ainda mais nosso 

trabalho em vista de melhores resultados, reorganizamos nosso sistema de avaliação do 6o Ano do Ensino 

Fundamental ao Ensino Médio. 

Sendo assim, a partir do ano letivo de 2015, serão válidas as seguintes orientações: 

1. Serão aplicados, trimestralmente, dois instrumentos avaliativos: uma avaliação parcial e uma 

geral, sendo esta cumulativa e aplicada no final do trimestre. Lembramos que, com base em nosso Projeto 

Educativo que prevê uma avaliação dinâmica, participativa e sistemática, outras atividades desenvolvidas  

serão avaliadas ao longo de cada um dos trimestres; 

2. O aluno terá a oportunidade de recuperar apenas o conceito da avaliação geral, uma vez que 

esta poderá, naturalmente, recuperar o conceito da avaliação parcial. Para o aluno que precisar ou desejar 

fazer esta avaliação de recuperação, será oferecido um horário, no turno inverso, conforme tabela abaixo:                

1º TRIMESTRE De 21/05 a 27/05 Das 13h15min às 17h30min Das 7h30min às 11h30min 

2º TRIMESTRE De 20/08 a 26/08 Das 13h15min às 17h30min Das 7h30min às 11h30min 

3º TRIMESTRE De 04/12 a 10/12 Das 13h15min às 17h30min Das 7h30min às 11h30min 

 

3. Só serão aceitas justificativas de faltas, para a recuperação, mediante apresentação de atestado 

médico de doença infectocontagiosa e internação hospitalar. Para justificar a perda de outros instrumentos 

de avaliação, ao longo do trimestre, seguiremos com a orientação presente na agenda: nº 16 das Normas 

Gerais. Atestados ou comprovantes de viagem não serão aceitos. 

  

OBSERVAÇÕES: 

 Considerando que a avaliação é processual e cumulativa, Instrumento Parcial de avaliação e 

trabalhos não serão passíveis de recuperação. 

  Na semana de aplicação dos Instrumentos de Recuperação, não haverá Plantão de Reforço.  

 Este documento encontra-se no Site do Colégio:  
    colegiodomfeliciano.com.br/comunicados/ sistema-de-avaliacao.pdf 
 

 

Gravataí, 19 de dezembro de 2014.  

                                                                                                                                

 

                                                                                                      

Ir. Jane Segaspini 
Diretora 


