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NORMAS SOBRE AVALIAÇÃO
As notas mensais serão os resultados, em médias aritméticas, das somas de todas as avalições
realizadas pelos professores durante o mês, a saber:
1. A nota da avaliação escrita valerá 10,0;
2. As atividades do SAE Digital valerão entre 5,0 (Cinco) e 10,0 (Dez);
3. Cada professor tem autonomia para avaliar qualitativamente seus alunos e atribuir um
valor numérico para essa avaliação, desde que inclua critérios como: execução de
atividades, assiduidade, participação efetiva nas aulas, comportamento e respeito mútuo
entre todos que fazem parte da instituição;
4. Os Simulados SAE e Desafios Teens valerão nota para compor a média bimestral, seguindo
as seguintes especificidades da tabela a seguir:
PORCENTAGEM EM ACERTOS (GERAL)

PONTOS

15% a 30%

5,0

31% a 49%

6,5

50% a 69%

7,0

70% a 79%

8,5

80% a 100%

10,0

5. A média do 1ºbimestre foi 7,0 (sete), nos 2º, 3º e 4º bimestres a média será 7,5 (sete
vírgula cinco);
6. Ao final do 4º bimestre, estará em recuperação o aluno que obtiver média inferior a 7,5
(sete vírgula cinco);
7. Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota geral igual ou superior a 29,5 (Vinte e
nove vírgula cinco), já que a média do 1ºbimestre foi 7,0 (sete) e as dos demais bimestre
serão 7,5 (sete vírgula cinco), a saber: 7,0 + 7,5 + 7,5 + 7,5 = 29,5;
8. O aluno poderá fazer as avaliações de recuperação em todas as disciplinas com média
abaixo de 7,5(sete vírgula cinco);
9. Após o resultado da recuperação, o aluno poderá fazer Exame Final em até 03 (três)
disciplinas que ainda não tenha alcançado a média de 7,5 (sete vírgula cinco); A nota desse
exame substituirá a média geral do semestre, e será considerado aprovado o aluno que
obtiver nota mínima de 7,0 (Sete);

