
 

 

 

 

Belém, 22 de Março de 2019. 
Srs. pais e responsáveis 

 

Atenção às datas importantes do calendário de Provas. 

Pedimos que acompanhem rigorosamente estas datas enviadas. 
Fiquem atentos quanto aos atrasos e faltas nessas datas. 
 

Prof.ª Lucinéia Kraml                                                                    Prof.ª Léia Costa 

Coordenadora Pedagógica FII                                                      Orientadora Educacional FII  

 

1º ano A  
 

SIMULADO ENSINO MÉDIO 
  
1º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
2º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
3º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04  
  

 Horários: 

 Manhã – 8h 

 Tarde – 14h 

 Término: Os alunos do Ensino Médio período da manhã poderão sair a partir das 10h e os alunos da tarde, 

às 16h. A liberação acontecerá mediante a apresentação da carteirinha escolar ou presença do 

responsável. Qualquer situação diferente da costumeira deverá ser comunicada ao disciplinar ou vice-

diretor. 

 Pode ser atribuído até um ponto na média do aluno, dependendo do número de acertos. 

 O simulado não poderá ser feito em outro dia. 

 

Esclarecimento com relação ao procedimento das AVGs. 

 

A partir de 2019, a Avaliação 2 passará a funcionar em uma sistemática de Avaliações Globais (em 

formato de simulado), envolvendo todas as disciplinas, em quatro edições bimestrais.  

Quantas questões haverá, de cada disciplina, nas Avaliações Globais? 

 

Como funcionará? 

 



 

Vamos usar o exemplo de Língua Portuguesa. A soma das questões dessa disciplina é 12 no conjunto 

das quatro Avaliações Globais de um bimestre letivo.  A nota de corte será 75% (75% de aproveitamento 

resultam em nota 10). O aluno terá direito de faltar a uma Avaliação Global e ainda ter oportunidade de ter 

nota 10, ou então de errar questões na proporção de uma Avaliação Global. Assim, em Língua Portuguesa, 

quem acertar nove questões (somatória de três das quatro Avaliações Globais), terá nota 10. É um descarte 

de 25%. Faltas excedentes provavelmente levarão o aluno para a “Superação Bimestral”, uma vez, como já 

dissemos, não haverá segunda chamada (salvo exceções geridas pela equipe pedagógica). 

Para que você saiba que nota o aluno terá após, concluído o processo, uma tabela será utilizada:  

 

 Dessa forma, atingiremos os objetivos desse programa diferenciado de avaliação, a saber:  

  1. Tornar “Hábitos de Estudos” uma cultura na escola; 

2. Avaliação constante, em conformidade com a teoria; 

4. Reduzir a problemática envolvendo a segunda chamada; 

5. Dar oportunidade ao aluno de exercitar 16x por ano o formato de simulado, 

preparando-o para ENEM e vestibulares; 

 Um alerta: sempre que alguma questão necessitar ser anulada por (a) má formulação, (b) alternativa 

certa anotada errada no gabarito ou (c) tema não trabalhado em sala de aula, a mesma será automaticamente 

creditada como ponto para o aluno. 

Como os alunos saberão que conteúdos serão avaliados? Seu plano bimestral, normalmente entregue apenas 

para o coordenador pedagógico, agora será sua ementa de curso e será entregue para cada aluno em sua 

primeira aula de cada bimestre. 
 

 

 

 

 

Errata 



 

(AVG)                                          

Conteúdo entregue no controle de Atividades do aluno. (colar no caderno) 

 

AVG4 29/03 

 

DATAS DA SUPERAÇÃO – 1°Bimestre/2019 – O conteúdo é o mesmo da AV1 e AVGs                                           

    02/04 
            Terça-feira 

Literatura 
Espanhol 
Filosofia 

03/04 
Quarta-feira 

Português 
Literatura 

04/04 
Quinta-feira 

Matemática 
Inglês 
Química 

05/04 
Sexta-feira 

Biologia 
Física 
História 

08/04 
Segunda-feira 

Geografia 
Sociologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Belém, 22 de Março de 2019. 
 

 Srs. pais e responsáveis 

Atenção às datas importantes do calendário de Provas. 

Pedimos que acompanhem rigorosamente estas datas enviadas. 
Fiquem atentos quanto aos atrasos e faltas nessas datas. 
Prof.ª Lucinéia Kraml                                                                    Prof.ª Léia Costa 

Coordenadora Pedagógica FII                                                      Orientadora Educacional Ens. Médio. 

 

1º ano B  
 

SIMULADO ENSINO MÉDIO 
  
1º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
2º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
3º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04  
  

 Horários: 

 Manhã – 8h 

 Tarde – 14h 

 Término: Os alunos do Ensino Médio período da manhã poderão sair a partir das 10h e os alunos da tarde, 

às 16h. A liberação acontecerá mediante a apresentação da carteirinha escolar ou presença do 

responsável. Qualquer situação diferente da costumeira deverá ser comunicada ao disciplinar ou vice-

diretor. 

 Pode ser atribuído até um ponto na média do aluno, dependendo do número de acertos. 

 O simulado não poderá ser feito em outro dia. 

 
Esclarecimento com relação ao procedimento das AVGs. 

 

A partir de 2019, a Avaliação 2 passará a funcionar em uma sistemática de Avaliações Globais (em 

formato de simulado), envolvendo todas as disciplinas, em quatro edições bimestrais.  

Quantas questões haverá, de cada disciplina, nas Avaliações Globais? 

 

 



 

 

 

Como funcionará? 

Vamos usar o exemplo de Língua Portuguesa. A soma das questões dessa disciplina é 12 no conjunto 

das quatro Avaliações Globais de um bimestre letivo.  A nota de corte será 75% (75% de aproveitamento 

resultam em nota 10). O aluno terá direito de faltar a uma Avaliação Global e ainda ter oportunidade de ter 

nota 10, ou então de errar questões na proporção de uma Avaliação Global. Assim, em Língua Portuguesa, 

quem acertar nove questões (somatória de três das quatro Avaliações Globais), terá nota 10. É um descarte 

de 25%. Faltas excedentes provavelmente levarão o aluno para a “Superação Bimestral”, uma vez, como já 

dissemos, não haverá segunda chamada (salvo exceções geridas pela equipe pedagógica). 

Para que você saiba que nota o aluno terá depois de concluído o processo, uma tabela será utilizada:  

 

 Dessa forma, atingiremos os objetivos desse programa diferenciado de avaliação, a saber:  

  1. Tornar “Hábitos de Estudos” uma cultura na escola; 

2. Avaliação constante, em conformidade com a teoria; 

4. Reduzir a problemática envolvendo a segunda chamada; 

5. Dar oportunidade ao aluno de exercitar 16x por ano o formato de simulado, 

preparando-o para ENEM e vestibulares; 

 Um alerta: sempre que alguma questão necessitar ser anulada por (a) má formulação, (b) alternativa 

certa anotada errada no gabarito ou (c) tema não trabalhado em sala de aula, a mesma será automaticamente 

creditada como ponto para o aluno. 

Como os alunos saberão que conteúdos serão avaliados? Seu plano bimestral, normalmente entregue apenas 

para o coordenador pedagógico, agora será sua ementa de curso e será entregue para cada aluno em sua 

primeira aula de cada bimestre. 
 

 

 



 

 

Errata  (AVG) 
Conteúdo entregue no controle de Atividades do aluno. (colar no caderno) 

 

AVG4 29/03 

 

DATAS DA RECUPERAÇÃO – 1°Bimestre/2019 – O conteúdo é o mesmo da AV1 e AVGs                                           

 
    02/04 
            Terça-feira 

Português 
Literatura 
Espanhol 

03/04 
Quarta-feira 

Matemática 
Redação 

04/04 
Quinta-feira 

Inglês 
Geografia 

05/04 
Sexta-feira 

Biologia 
Química 

08/04 
Segunda-feira 

História 
Sociologia 
Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Belém, 22 de Março de 2019. 
 

Srs. pais e responsáveis 

Atenção às datas importantes do calendário de Provas. 

Pedimos que acompanhem rigorosamente estas datas enviadas. 
Fiquem atentos quanto aos atrasos e faltas nessas datas. 
 

Prof.ª Lucinéia Kraml                                                                    Prof.ª Léia Costa 

Coordenadora Pedagógica FII                                                      Orientadora Educacional Médio  

1º ano C 
 

SIMULADO ENSINO MÉDIO 
  
1º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
2º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
3º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04  
  

 Horários: 

 Manhã – 8h 

 Tarde – 14h 

 Término: Os alunos do Ensino Médio período da manhã poderão sair a partir das 10h e os alunos da tarde, 

às 16h . A liberação acontecerá mediante a apresentação da carteirinha escolar ou presença do 

responsável. Qualquer situação diferente da costumeira, deverá ser comunicada ao disciplinar ou vice-

diretor. 

 Pode ser atribuído até um ponto na média do aluno, dependendo do número de acertos. 

 O simulado não poderá ser feito em outro dia. 

 

Esclarecimento com relação ao procedimento das AVGs. 

 

A partir de 2019, a Avaliação 2 passará a funcionar em uma sistemática de Avaliações Globais (em 

formato de simulado), envolvendo todas as disciplinas, em quatro edições bimestrais.  

Quantas questões haverá, de cada disciplina, nas Avaliações Globais? 

 



 

 

 

Como funcionará? 

Vamos usar o exemplo de Língua Portuguesa. A soma das questões dessa disciplina é 12 no conjunto 

das quatro Avaliações Globais de um bimestre letivo.  A nota de corte será 75% (75% de aproveitamento 

redunda em nota 10). O aluno terá direito de faltar a uma Avaliação Global e ainda ter oportunidade de ter 

nota 10, ou então de errar questões na proporção de uma Avaliação Global. Assim, em Língua Portuguesa, 

quem acertar 9 questões (somatória de três das quatro Avaliações Globais), terá nota 10. É um descarte de 

25%. Faltas excedentes provavelmente levarão o aluno para a “Superação Bimestral”, uma vez, como já 

dissemos, não haverá segunda chamada (salvo exceções geridas pela equipe pedagógica). 

Para que você saiba que nota o aluno terá após concluído o processo, uma tabela será utilizada:  

 

 Dessa forma, atingiremos os objetivos desse programa diferenciado de avaliação, a saber:  

  1. Tornar “Hábitos de Estudos” uma cultura na escola; 

2. Avaliação constante, em conformidade com a teoria; 

4. Reduzir a problemática envolvendo a segunda chamada; 

5. Dar oportunidade ao aluno de exercitar 16x por ano o formato de simulado, 

preparando-o para ENEM e vestibulares; 

 Um alerta: sempre que alguma questão necessitar ser anulada por (a) má formulação, (b) alternativa 

certa anotada errada no gabarito ou (c) tema não trabalhado em sala de aula, a mesma será automaticamente 

creditada como ponto para o aluno. 

Como os alunos saberão que conteúdos serão avaliados? Seu plano bimestral, normalmente entregue apenas 

para o coordenador pedagógico, agora será sua ementa de curso e será entregue para cada aluno em sua 

primeira aula de cada bimestre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Errata 
 

(AVG)                                          

Conteúdo entregue no controle de Atividades do aluno. (colar no caderno) 

 

AVG4 29/03 

DATAS DA RECUPERAÇÃO – 1°Bimestre/2019 – O conteúdo é o mesmo da AV1 e AVGs                                           

    02/04 
            Terça-feira 

Filosofia 
Literatura 
Inglês 

03/04 
Quarta-feira 

Português 
Física 

04/04 
Quinta-feira 

Geografia 
Espanhol 
 

05/04 
Sexta-feira 

Química 
Sociologia 
História 

08/04 
Segunda-feira 

Matemática 
Redação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Belém, 22 de Março de 2019. 
 

Srs. pais e responsáveis 

 

Atenção às datas importantes do calendário de Provas. 

Pedimos que acompanhem rigorosamente estas datas enviadas. 
Fiquem atentos quanto aos atrasos e faltas nessas datas. 
 

Prof.ª Lucinéia Kraml                                                                    Prof.ª Léia Costa 

Coordenadora Pedagógica FII                                                      Orientadora Educacional Ens. Médio 

 2º ano A 
 

SIMULADO ENSINO MÉDIO 
  
1º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
2º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
3º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
  

 Horários: 

 Manhã – 8h 

 Tarde – 14h 

 Término: Os alunos do Ensino Médio período da manhã poderão sair a partir das 10h e os alunos da tarde, 

às 16h. A liberação acontecerá mediante a apresentação da carteirinha escolar ou presença do 

responsável. Qualquer situação diferente da costumeira deverá ser comunicada ao disciplinar ou vice-

diretor. 

 Pode ser atribuído até um ponto na média do aluno, dependendo do número de acertos. 
O simulado não poderá ser feito em outro dia 

 

Esclarecimento com relação ao procedimento das AVGs. 

 

A partir de 2019, a Avaliação 2 passará a funcionar em uma sistemática de Avaliações Globais (em 

formato de simulado), envolvendo todas as disciplinas, em quatro edições bimestrais.  

Quantas questões haverá, de cada disciplina, nas Avaliações Globais? 

 

 



 

 

 

Como funcionará? 

Vamos usar o exemplo de Língua Portuguesa. A soma das questões dessa disciplina é 12 no conjunto 

das quatro Avaliações Globais de um bimestre letivo.  A nota de corte será 75% (75% de aproveitamento 

redundam em nota 10). O aluno terá direito de faltar a uma Avaliação Global e ainda ter oportunidade de ter 

nota 10, ou então de errar questões na proporção de uma Avaliação Global. Assim, em Língua Portuguesa, 

quem acertar nove questões (somatória de três das quatro Avaliações Globais), terá nota 10. É um descarte 

de 25%. Faltas excedentes provavelmente levarão o aluno para a “Superação Bimestral”, uma vez, como já 

dissemos, não haverá segunda chamada (salvo exceções geridas pela equipe pedagógica). 

Para que você saiba que nota o aluno terá após concluído o processo, uma tabela será utilizada:  

 

 Dessa forma, atingiremos os objetivos desse programa diferenciado de avaliação, a saber:  

  1. Tornar “Hábitos de Estudos” uma cultura na escola; 

2. Avaliação constante, em conformidade com a teoria; 

4. Reduzir a problemática envolvendo a segunda chamada; 

5. Dar oportunidade ao aluno de exercitar 16x por ano o formato de simulado, 

preparando-o para ENEM e vestibulares; 

 Um alerta: sempre que alguma questão necessitar ser anulada por (a) má formulação, (b) alternativa 

certa anotada errada no gabarito ou (c) tema não trabalhado em sala de aula, a mesma será automaticamente 

creditada como ponto para o aluno. 

Como os alunos saberão que conteúdos serão avaliados? Seu plano bimestral, normalmente entregue apenas 

para o coordenador pedagógico, agora será sua ementa de curso e será entregue para cada aluno em sua 

primeira aula de cada bimestre. 

 

 

 



 

 

 

 

Errata 
 

(AVG)                                          

Conteúdo entregue no controle de Atividades do aluno. (colar no caderno) 

 

AVG4 29/03 

 

DATAS DA RECUPERAÇÃO – 1°Bimestre/2019 – O conteúdo é o mesmo da AV1e AVGs                                           

    02/04 
            Terça-feira 

Filosofia 
Matemática 
Espanhol 

03/04 
Quarta-feira 

Literatura 
Química 

 

04/04 
Quinta-feira 

Redação 
Português 

05/04 
Sexta-feira 

Inglês 
História 

Sociologia 

08/04 
Segunda-feira 

Biologia 
Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Belém, 22 de Março de 2019. 
 

Srs. pais e responsáveis 

Atenção às datas importantes do calendário de Provas. 

Pedimos que acompanhem rigorosamente estas datas enviadas. 
Fiquem atentos quanto aos atrasos e faltas nessas datas. 
 

Prof.ª Lucinéia Kraml                                                                    Prof.ª Léia Costa 

Coordenadora Pedagógica FII                                                      Orientadora Educacional Ens. Médio 

   

2º ano B 
 

SIMULADO ENSINO MÉDIO 
  
1º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
2º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
3º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
  

 Horários: 

 Manhã – 8h 

 Tarde – 14h 

 Término: Os alunos do Ensino Médio período da manhã poderão sair a partir das 10h e os alunos da tarde, 

às 16h. A liberação acontecerá mediante a apresentação da carteirinha escolar ou presença do 

responsável. Qualquer situação diferente da costumeira deverá ser comunicada ao disciplinar ou vice-

diretor. 

 Pode ser atribuído até um ponto na média do aluno, dependendo do número de acertos. 
O simulado não poderá ser feito em outro dia. 

 

Esclarecimento com relação ao procedimento das AVGs. 

 

A partir de 2019, a Avaliação 2 passará a funcionar em uma sistemática de Avaliações Globais (em 

formato de simulado), envolvendo todas as disciplinas, em quatro edições bimestrais.  

Quantas questões haverá, de cada disciplina, nas Avaliações Globais? 

 

 



 

 

Como funcionará? 

Vamos usar o exemplo de Língua Portuguesa. A soma das questões dessa disciplina é 12 no conjunto 

das quatro Avaliações Globais de um bimestre letivo.  A nota de corte será 75% (75% de aproveitamento 

redundam em nota 10). O aluno terá direito de faltar a uma Avaliação Global e ainda ter oportunidade de ter 

nota 10, ou então de errar questões na proporção de uma Avaliação Global. Assim, em Língua Portuguesa, 

quem acertar nove questões (somatória de três das quatro Avaliações Globais), terá nota 10. É um descarte 

de 25%. Faltas excedentes provavelmente levarão o aluno para a “Superação Bimestral”, uma vez, como já 

dissemos, não haverá segunda chamada (salvo exceções geridas pela equipe pedagógica). 

Para que você saiba que nota o aluno terá após concluído o processo, uma tabela será utilizada:  

 

 Dessa forma, atingiremos os objetivos desse programa diferenciado de avaliação, a saber:  

  1. Tornar “Hábitos de Estudos” uma cultura na escola; 

2. Avaliação constante, em conformidade com a teoria; 

4. Reduzir a problemática envolvendo a segunda chamada; 

5. Dar oportunidade ao aluno de exercitar 16x por ano o formato de simulado, 

preparando-o para ENEM e vestibulares; 

 Um alerta: sempre que alguma questão necessitar ser anulada por (a) má formulação, (b) alternativa 

certa anotada errada no gabarito ou (c) tema não trabalhado em sala de aula, a mesma será automaticamente 

creditada como ponto para o aluno. 

Como os alunos saberão que conteúdos serão avaliados? Seu plano bimestral, normalmente entregue apenas 

para o coordenador pedagógico, agora será sua ementa de curso e será entregue para cada aluno em sua 

primeira aula de cada bimestre. 

 
 



 
 

                                             Errata 
(AVG)                                          

Conteúdo entregue no controle de Atividades do aluno. (colar no caderno) 

 

AVG4 29/03 

DATAS DA SUPERAÇÃO – 1°Bimestre/2019 – O conteúdo é o mesmo da AV1 e AVGs                                           

 02 /04 
            Terça-feira 

Biologia 
Filosofia 

Inglês 

03/04 
Quarta-feira 

Literatura 
Física 

04/04 
Quinta-feira 

Português 
Espanhol 

05/04 
Sexta-feira 

Geografia 
Química 

08/04 
Segunda-feira 

Sociologia 
História 
Redação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Belém, 19 de Março de 2019. 
 

Belém, 22 de Março de 2019. 
 

Srs. pais e responsáveis 

Atenção às datas importantes do calendário de Provas. 

Pedimos que acompanhem rigorosamente estas datas enviadas. 
Fiquem atentos quanto aos atrasos e faltas nessas datas. 
 
Prof.ª Lucinéia Kraml                                                                    Prof.ª Léia Costa 

Coordenadora Pedagógica FII                                                      Orientadora Educacional Ens. Médio 

 

2º ano C 
 

SIMULADO ENSINO MÉDIO 
  
1º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
2º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
3º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04  
  

 Horários: 

 Manhã – 8h 

 Tarde – 14h 

 Término: Os alunos do Ensino Médio período da manhã poderão sair a partir das 10h e os alunos da tarde, 

às 16h. A liberação acontecerá mediante a apresentação da carteirinha escolar ou presença do 

responsável. Qualquer situação diferente da costumeira deverá ser comunicada ao disciplinar ou vice-

diretor. 

 PONTOS . 

 Pode ser atribuído até um ponto na média do aluno, dependendo do número de acertos. 
O simulado não poderá ser feito em outro dia. 

 

Esclarecimento com relação ao procedimento das AVGs. 

 

A partir de 2019, a Avaliação 2 passará a funcionar em uma sistemática de Avaliações Globais (em 

formato de simulado), envolvendo todas as disciplinas, em quatro edições bimestrais.  

Quantas questões haverá, de cada disciplina, nas Avaliações Globais? 

 

 



 

 

 

Como funcionará? 

Vamos usar o exemplo de Língua Portuguesa. A soma das questões dessa disciplina é 12 no conjunto 

das quatro Avaliações Globais de um bimestre letivo.  A nota de corte será 75% (75% de aproveitamento 

redundam em nota 10). O aluno terá direito de faltar a uma Avaliação Global e ainda ter oportunidade de ter 

nota 10, ou então de errar questões na proporção de uma Avaliação Global. Assim, em Língua Portuguesa, 

quem acertar nove questões (somatória de três das quatro Avaliações Globais), terá nota 10. É um descarte 

de 25%. Faltas excedentes provavelmente levarão o aluno para a “Superação Bimestral”, uma vez, como já 

dissemos, não haverá segunda chamada (salvo exceções geridas pela equipe pedagógica). 

Para que você saiba que nota o aluno terá após concluído o processo, uma tabela será utilizada:  

 

 Dessa forma, atingiremos os objetivos desse programa diferenciado de avaliação, a saber:  

  1. Tornar “Hábitos de Estudos” uma cultura na escola; 

2. Avaliação constante, em conformidade com a teoria; 

4. Reduzir a problemática envolvendo a segunda chamada; 

5. Dar oportunidade ao aluno de exercitar 16x por ano o formato de simulado, 

preparando-o para ENEM e vestibulares; 

 Um alerta: sempre que alguma questão necessitar ser anulada por (a) má formulação, (b) alternativa 

certa anotada errada no gabarito ou (c) tema não trabalhado em sala de aula, a mesma será automaticamente 

creditada como ponto para o aluno. 

Como os alunos saberão que conteúdos serão avaliados? Seu plano bimestral, normalmente entregue apenas 

para o coordenador pedagógico, agora será sua ementa de curso e será entregue para cada aluno em sua 

primeira aula de cada bimestre. 

 
 



 

 

 

 

Errata 
 

(AVG)                                          

Conteúdo entregue no controle de Atividades do aluno. (colar no caderno) 

 

AVG4 29/03 

 

DATAS DA RECUPERAÇÃO – 1°Bimestre/2019 – O conteúdo é o mesmo da AV1e AVGs                                           

01/04 
Segunda-feira 

Física 
Inglês 

Português 

    02/04 
            Terça-feira 

Literatura 
Matemática 

03/04 
Quarta-feira 

Redação 
Sociologia 
Biologia 

04/04 
Quinta-feira 

Geografia 
Espanhol 

 

05/04 
Sexta-feira 

História 
Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Belém, 22 de Março de 2019. 
   

Srs. pais e responsáveis 

Atenção às datas importantes do calendário de Provas. 

Pedimos que acompanhem rigorosamente estas datas enviadas. 
Fiquem atentos quanto aos atrasos e faltas nessas datas. 
 

Prof.ª Lucinéia Kraml                                                                    Prof.ª Léia Costa 

Coordenadora Pedagógica FII                                                      Orientadora Educacional Ens. Médio 

 

 3º ano A 
 

SIMULADO ENSINO MÉDIO 
  
1º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
2º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
3º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
  

 Horários: 

 Manhã – 8h 

 Tarde – 14h 

 Término: Os alunos do Ensino Médio período da manhã poderão sair a partir das 10h e os alunos da tarde, 

às 16h. A liberação acontecerá mediante a apresentação da carteirinha escolar ou presença do 

responsável. Qualquer situação diferente da costumeira deverá ser comunicada ao disciplinar ou vice-

diretor. 

 Pode ser atribuído até um ponto na média do aluno, dependendo do número de acertos. 
O simulado não poderá ser feito em outro dia. 
 

Esclarecimento com relação ao procedimento das AVGs. 

 

A partir de 2019, a Avaliação 2 passará a funcionar em uma sistemática de Avaliações Globais (em 

formato de simulado), envolvendo todas as disciplinas, em quatro edições bimestrais.  

Quantas questões haverá, de cada disciplina, nas Avaliações Globais? 

 

 



 

 

 

Como funcionará? 

Vamos usar o exemplo de Língua Portuguesa. A soma das questões dessa disciplina é 12 no conjunto 

das quatro Avaliações Globais de um bimestre letivo.  A nota de corte será 75% (75% de aproveitamento 

redundam em nota 10). O aluno terá direito de faltar a uma Avaliação Global e ainda ter oportunidade de ter 

nota 10, ou então de errar questões na proporção de uma Avaliação Global. Assim, em Língua Portuguesa, 

quem acertar 9 questões (somatória de três das quatro Avaliações Globais), terá nota 10. É um descarte de 

25%. Faltas excedentes provavelmente levarão o aluno para a “Superação Bimestral”, uma vez, como já 

dissemos, não haverá segunda chamada (salvo exceções geridas pela equipe pedagógica). 

Para que você saiba que nota o aluno terá após concluído o processo, uma tabela será utilizada:  

 

 Dessa forma, atingiremos os objetivos desse programa diferenciado de avaliação, a saber:  

  1. Tornar “Hábitos de Estudos” uma cultura na escola; 

2. Avaliação constante, em conformidade com a teoria; 

4. Reduzir a problemática envolvendo a segunda chamada; 

5. Dar oportunidade ao aluno de exercitar 16x por ano o formato de simulado, 

preparando-o para ENEM e vestibulares; 

 Um alerta: sempre que alguma questão necessitar ser anulada por (a) má formulação, (b) alternativa 

certa anotada errada no gabarito ou (c) tema não trabalhado em sala de aula, a mesma será automaticamente 

creditada como ponto para o aluno. 

Como os alunos saberão que conteúdos serão avaliados? Seu plano bimestral, normalmente entregue apenas 

para o coordenador pedagógico, agora será sua ementa de curso e será entregue para cada aluno em sua 

primeira aula de cada bimestre. 
 
 
 



 
 
 
 

Errata 
 

 

(AVG)                                          

Conteúdo entregue no controle de Atividades do aluno. (colar no caderno) 

 

AVG4 29/03 

 

DATAS DA RECUPERAÇÃO – 1°Bimestre/2019 – O conteúdo é o mesmo da AV1 e AVGs                                           

    02/04 
            Terça-feira 

Química 
Filosofia 

Português 

03/04 
Quarta-feira 

Biologia 
Literatura 
Espanhol 

04/04 
Quinta-feira 

Física 
Matemática 

05/04 
Sexta-feira 

Inglês 
Geografia 

 

08/04 
Segunda-feira 

Sociologia 
Redação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

] 

 

Belém, 22 de Março de 2019. 
   

Srs. pais e responsáveis 

Atenção às datas importantes do calendário de Provas. 

Pedimos que acompanhem rigorosamente estas datas enviadas. 
Fiquem atentos quanto aos atrasos e faltas nessas datas. 
 

Prof.ª Lucinéia Kraml                                                                    Prof.ª Léia Costa 

Coordenadora Pedagógica FII                                                      Orientadora Educacional Ens. Médio. 

 

3º ano B 
 

SIMULADO ENSINO MÉDIO 
  
1º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
2º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
3º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
  

 Horários: 

 Manhã – 8h 

 Tarde – 14h 

 Término: Os alunos do Ensino Médio período da manhã poderão sair a partir das 10h e os alunos da tarde, 

às 16h. A liberação acontecerá mediante a apresentação da carteirinha escolar ou presença do 

responsável. Qualquer situação diferente da costumeira deverá ser comunicada ao disciplinar ou vice-

diretor. 

 Pode ser atribuído até um ponto na média do aluno, dependendo do número de acertos. 
O simulado não poderá ser feito em outro dia. 
 

Esclarecimento com relação ao procedimento das AVGs. 

 

A partir de 2019, a Avaliação 2 passará a funcionar em uma sistemática de Avaliações Globais (em 

formato de simulado), envolvendo todas as disciplinas, em quatro edições bimestrais.  

Quantas questões haverá, de cada disciplina, nas Avaliações Globais? 

 

 



 

 

 

Como funcionará? 

Vamos usar o exemplo de Língua Portuguesa. A soma das questões dessa disciplina é 12 no conjunto 

das quatro Avaliações Globais de um bimestre letivo.  A nota de corte será 75% (75% de aproveitamento 

redundam em nota 10). O aluno terá direito de faltar a uma Avaliação Global e ainda ter oportunidade de ter 

nota 10, ou então de errar questões na proporção de uma Avaliação Global. Assim, em Língua Portuguesa, 

quem acertar 9 questões (somatória de três das quatro Avaliações Globais), terá nota 10. É um descarte de 

25%. Faltas excedentes provavelmente levarão o aluno para a “Superação Bimestral”, uma vez, como já 

dissemos, não haverá segunda chamada (salvo exceções geridas pela equipe pedagógica). 

Para que você saiba que nota o aluno terá após concluído o processo, uma tabela será utilizada:  

 

 Dessa forma, atingiremos os objetivos desse programa diferenciado de avaliação, a saber:  

  1. Tornar “Hábitos de Estudos” uma cultura na escola; 

2. Avaliação constante, em conformidade com a teoria; 

4. Reduzir a problemática envolvendo a segunda chamada; 

5. Dar oportunidade ao aluno de exercitar 16x por ano o formato de simulado, 

preparando-o para ENEM e vestibulares; 

 Um alerta: sempre que alguma questão necessitar ser anulada por (a) má formulação, (b) alternativa 

certa anotada errada no gabarito ou (c) tema não trabalhado em sala de aula, a mesma será automaticamente 

creditada como ponto para o aluno. 

Como os alunos saberão que conteúdos serão avaliados? Seu plano bimestral, normalmente entregue apenas 

para o coordenador pedagógico, agora será sua ementa de curso e será entregue para cada aluno em sua 

primeira aula de cada bimestre. 
 

 



 

 

 

 

ERRATA 
 

(AVG)                                          

Conteúdo entregue no controle de Atividades do aluno. (colar no caderno) 

 

AVG4 29/03 

 

DATAS DA RECUPERAÇÃO – 1°Bimestre/2019 – O conteúdo é o mesmo da AV1 e AVGs                                           

    02/04 
            Terça-feira 

Química 
Filosofia 
Biologia 

03/04 
Quarta-feira 

Português 
Espanhol 

04/04 
Quinta-feira 

Geografia 
Literatura 

Física 

05/04 
Sexta-feira 

Sociologia 
Inglês 

História 

01/04 
Segunda-feira 

Matemática 
Redação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Belém, 22 de Março de 2019. 
  

Srs. pais e responsáveis 

Atenção às datas importantes do calendário de Provas. 

Pedimos que acompanhem rigorosamente estas datas enviadas. 
Fiquem atentos quanto aos atrasos e faltas nessas datas. 
 

Prof.ª Lucinéia Kraml                                                                    Prof.ª Léia Costa 

Coordenadora Pedagógica FII                                                      Orientadora Educacional Ens. Médio 

 

3º ano C 
 

SIMULADO ENSINO MÉDIO 
  
1º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
2º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
3º. Ano Ensino Médio – Prova Simulado dia 01/04 
  

 Horários: 

 Manhã – 8h 

 Tarde – 14h 

 Término: Os alunos do Ensino Médio período da manhã poderão sair a partir das 10h e os alunos da tarde, 

às 16h. A liberação acontecerá mediante a apresentação da carteirinha escolar ou presença do 

responsável. Qualquer situação diferente da costumeira, deverá ser comunicada ao disciplinar ou vice-

diretor. 

 Pode ser atribuído até um ponto na média do aluno, dependendo do número de acertos. 
O simulado não poderá ser feito em outro dia. 
 

Esclarecimento com relação ao procedimento das AVGs. 

 

A partir de 2019, a Avaliação 2 passará a funcionar em uma sistemática de Avaliações Globais (em 

formato de simulado), envolvendo todas as disciplinas, em quatro edições bimestrais.  

Quantas questões haverá, de cada disciplina, nas Avaliações Globais? 

 

 



 

 

 

Como funcionará? 

Vamos usar o exemplo de Língua Portuguesa. A soma das questões dessa disciplina é 12 no conjunto 

das quatro Avaliações Globais de um bimestre letivo.  A nota de corte será 75% (75% de aproveitamento 

redundam em nota 10). O aluno terá direito de faltar a uma Avaliação Global e ainda ter oportunidade de ter 

nota 10, ou então de errar questões na proporção de uma Avaliação Global. Assim, em Língua Portuguesa, 

quem acertar nove questões (somatória de três das quatro Avaliações Globais), terá nota 10. É um descarte 

de 25%. Faltas excedentes provavelmente levarão o aluno para a “Superação Bimestral”, uma vez, como já 

dissemos, não haverá segunda chamada (salvo exceções geridas pela equipe pedagógica). 

Para que você saiba que nota o aluno terá após concluído o processo, uma tabela será utilizada:  

 

 Dessa forma, atingiremos os objetivos desse programa diferenciado de avaliação, a saber:  

  1. Tornar “Hábitos de Estudos” uma cultura na escola; 

2. Avaliação constante, em conformidade com a teoria; 

4. Reduzir a problemática envolvendo a segunda chamada; 

5. Dar oportunidade ao aluno de exercitar 16x por ano o formato de simulado, 

preparando-o para ENEM e vestibulares; 

 Um alerta: sempre que alguma questão necessitar ser anulada por (a) má formulação, (b) alternativa 

certa anotada errada no gabarito ou (c) tema não trabalhado em sala de aula, a mesma será automaticamente 

creditada como ponto para o aluno. 

Como os alunos saberão que conteúdos serão avaliados? Seu plano bimestral, normalmente entregue 

apenas para o coordenador pedagógico, agora será sua ementa de curso e será entregue para cada aluno em 

sua primeira aula de cada bimestre. 



 

Errata 
(AVG)                                          

Conteúdo entregue no controle de Atividades do aluno. (colar no caderno) 

 

AVG4 29/03 

 

DATAS DA RECUPERAÇÃO – 1°Bimestre/2019 – O conteúdo é o mesmo da AV1 e AVGs                                           

  02/04 
            Terça-feira 

Química 
Filosofia 
Biologia 

03/04 
Quarta-feira 

Português 
Espanhol 

04/04 
Quinta-feira 

Geografia 
Literatura 

Física 

05/04 
Sexta-feira 

Sociologia 
Inglês 

História 

08/04 
Segunda-feira 

Matemática 
Redação 

 


