
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DO 
EDUCADOR 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor (a), 

 
É com imenso prazer que apresentamos o Manual do 

Educador. Ele tem como objetivo orientar o trabalho pedagógico 

desenvolvido a partir da proposta educativa, filosófica e dos 

pressupostos teóricos, conceituais e metodológicos desta 

instituição de ensino. Desejamos que este manual sirva de apoio 

ao trabalho, como forma de orientar e sustentar sua prática e 

ações cotidianas. 

 
Atenciosamente, 

 

 
Direção Pedagógica. 
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CALENDÁRIO ACADÊMICO 2021 
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DOS DEVERES DOS DOCENTES 

 
Artigo 201- São deveres dos professores: 

 

I. Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
 

II. Estar presente na sala de aula, na hora marcada para o início das atividades 
docentes, só se retirando após o período regulamentar; 

 
III. Ao término das aulas, registrar imediatamente o ponto; 

 
IV. Executar os programas das atividades, áreas de estudo ou disciplinas, dentro dos 

respectivos conteúdos sob sua responsabilidade, de acordo com a orientação do 
Serviço Pedagógico; 

 
V. Colaborar com a Diretoria desta escola na organização e execução de atividades 

complementares de caráter cívico, cultural e recreativo; 
 

VI. Atender às exigências da legislação vigente e às determinações deste Regimento; 
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VII. Fazer manter a disciplina no estabelecimento, na sala de aula e fora dela, 
de tal maneira que as atividades escolares se desenvolvam num ambiente 
de ordem e respeito; 

 
VIII. Acatar as decisões dos diretores, coordenadores de curso e de área, 

especialistas, órgãos colegiados e demais autoridades de ensino; 
 

IX. Manter rigorosamente em dia os lançamentos no programa de gestão 
escolar da frequência e notas dos alunos, do plano de curso, do 
planejamento mensal, da matéria lecionada e das aulas dadas; (Virtual 
Class) 

 
X. Imprimir e assinar as tabelas ao final do ano letivo e entregá-las na 

Secretaria escolar para serem arquivadas. 
 

XI. Promover a avaliação dos alunos sob sua responsabilidade, atribuindo 
pontos e/ ou menções que deverão ser lançados no programa acadêmico 
nos prazos determinados pela diretoria; 

 
XII. Participar dos órgãos colegiados de que, por força deste Regimento, seja 

membro inerente; 

 
XIII. Comparecer às reuniões para as quais for convocado, ainda que em 

horários e datas diferentes do usual; 
 

XIV. Ser assíduo e pontual, comunicando com antecedência os atrasos e faltas 
eventuais; 

 
XV. Elaborar programas e planos de curso, no que for de sua competência; 

 

XVI. Zelar pelo bom nome do estabelecimento, dentro e fora dele; 
 

XVII. Manter irrepreensível conduta, dentro e fora do estabelecimento, 
compatível com a missão de educar; 

 
XVIII. Colaborar no bom relacionamento entre o pessoal envolvido no processo 

educativo; 
 

XIX. Participar do processo de sondagem de interesse, habilidades e aptidões 
dos alunos; 

 
XX. Participar das reuniões do Conselho de Classe; 

 
XXI. Colaborar com o Serviço Pedagógico no desenvolvimento de atividades 

que visam o aprimoramento das condições de aprendizagem dos 
discentes; 

 

XXII. Esforçar-se para obter o máximo de aproveitamento dos alunos; 

 
XXIII. Tratar com urbanidade os alunos e o pessoal auxiliar; 

 
XXIV. Usar crachá de identificação na entrada, na saída e durante sua 

permanência na escola. 
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HORÁRIO DAS AULAS: 

 

1º Horário 7h10 – 8h00 

2º Horário 8h00 - 8h50 

Intervalo 9h40 - 10h05 

4º Horário 10h05 - 10h55 

5º Horário 10h55 - 11h45 

6º Horário 11h45 - 12h35 

 
Observação: Os alunos do Ensino Fundamental têm o 6º horário em alguns dias da 
semana.E os alunos do Ensino Médio têm o 6º horário todos os dias. 

 

COORDENAÇÃO 

 
A coordenação semanal ocorrerá nas terças-feiras, e deverá ser cumprida no colégio 

ou conforme determinação da direção pedagógica. É obrigatória, a participação dos 
professores. Ressaltamos o comprometimento no envio do Plano de Ensino e 
Planejamento semanal ao setor pedagógico todas as quinta-feiras para o email: 
colegiopromove@icesp.edu.br. 

 

Em caso de feriado ou recesso na quinta-feira, o planejamento deverá ser enviado na 
quarta-feira. 

PERFIL DOCENTE 

 
● Ter compreensão do processo educativo; 
● Levar a reflexão sobre a informação recebida; 
● Ser responsável; 

● Tornar o ensino interessante, atrativo e com sentido; 
● Ter consciência ideológica e política; 
● Ser ético e transparente nas ações; 
● Manter-se continuamente atualizado; 
● Ter espírito de trabalho em equipe; 
● Manter-se com uma boa autoestima; 
● Ter honestidade; 
● Apresentar capacidade de adaptação; 

● Construir boa relação interpessoal; 
● Manter entusiasmo; 
● Manter equilíbrio; 
● Estabelecer coerência; 
● Ser pontual e cumprir com os prazos. 

 

PROFESSOR CONSELHEIRO 

 
Cada turma terá um professor conselheiro, a ser escolhido pelas turmas e 

confirmado pelo setor pedagógico, tendo como função estimular a turma a 
melhorar o rendimento escolar, a disciplina, o relacionamento interpessoal e 
intergrupal. Bem como, inteirar-se, periodicamente, do rendimento e do 
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comportamento da turma com o corpo docente, além de trabalhar a fidelização 
dos estudantes. 

 

DIÁRIO 

 

● Todos os conteúdos ministrados no dia, juntamente com presenças, faltas 
e observações gerais deverão ser preenchidos, semanalmente, conforme 
orientações fornecidas pela secretaria escolar; 

 
● Cada docente deve lançar, no prazo máximo de sete dias, após a 

aplicação da prova as notas no Virtual Class; 
 

● O resultado de recuperação paralela deve ser lançado, após a sua 
aplicação, no Virtual Class, no prazo máximo de 7 (sete) dias; 

 
● O resultado de recuperação final deve ser lançado no Virtual Class em até 

48 horas após o término. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 
O uso de recursos tecnológicos em sala de aula deve ser confirmado com 

os profissionais do suporte tecnológico da instituição escolar, de modo a ser 
instalado em tempo hábil para a aula. É de responsabilidade do docente o 
manuseio de qualquer tecnologia fornecida pela instituição. 

O professor deve dominar o uso das ferramentas tecnológicas do Google 
For Education. 

 

FALTAS E FREQUÊNCIA 

 
A pontualidade e assiduidade em um ambiente de trabalho são primordiais. 

O professor é exemplo para seus estudantes. Sendo assim, sua pontualidade e 
assiduidade devem ser exercidas (chegada, intervalo e saída), e, caso não seja 
possível, comunicar imediatamente à instituição. 

Nenhum estudante está autorizado a sair mais cedo. Somente o setor 
pedagógico pode autorizar saídas, informando ao professor. Também não será 
permitido ao professor ausentar-se da Instituição antes do término de sua jornada 
de trabalho ou chegar atrasado para sua hora de trabalho. 

Estarão sujeitos às seguintes penalidades os docentes que incorrerem em 
falta prevista no regimento, ou se conduzirem de forma contrária aos interesses 
da Instituição: advertência oral, advertência escrita e demissão. 

Duramte as aulas em modelo híbrido, os professores ficarão responsáveis 
pelo lançamento da frenquência dos alunos que estiverem em sala de aula. Já os 
alunos que estiverem assistindo às aulas remotas, o controle da frequência nas 
aulas ficarão sob a responsabilidade do monitor que estiver presente na sala de 
aula. 

 

ATESTADO MÉDICO 

 
Deverá ser entregue à Gerência de Recursos Humanos o atestado original, 

no prazo máximo de 48 horas após o ocorrido. Os atestados de igual ou superior 
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a 3 dias deve ser homologado pela clínica Medlife ( se realizado em outras 
clínicas, o valor não será restituído). 

 
Endereço Medlife – QS 03, EPTC, Lotes 3,5,7 e 9, lojas 201/202 – 2º andar, 

Edifício Pátio Capital – Pistão Sul – Taguatinga – DF. 

 
Observação: Se a data marcada da homologação ficar para depois das 48 

horas, deverá ser entregue uma cópia dentro de 48 horas a Gerencia de Recursos 
Humanos e depois de homologado o original. Caso o atestado seja entregue fora 
do prazo os devidos descontos serão efetuados. 

 

CONSELHO DE CLASSE 

 
Os professores deverão comparecer aos conselhos de classe munidos de: 

notas e relatório descritivo sobre os estudantes (quando necessário); 
planejamento de intervenções; planejamento da recuperação (conteúdo; provas 
elaboradas, trabalhos, outros). Para tanto, devem ater-se ao calendário letivo. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
● O docente tem como responsabilidade elaborar avaliações e demais 

atividades de qualidade, de modo a atender às especificações 
pedagógicas e aos prazos estipulados pela Instituição; 

● Todos devem enviar a prova e seu respectivo conteúdo no prazo, 
conforme o calendário personalizado de cada professor. 

● Durante o período de aulas no modelo híbrido, as provas serão elaboradas 
no Google Forms ( Formulário Google) seguindo os critérios abaixo: 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 1º e 2º TRIMESTRE 2021 
Ensino fundamental 6º ao 8º ano. 

 
Na avaliação do aproveitamento dos educandos é adotado o Sistema de pontos 

cumulativos. 
 

Serão distribuídos 30 pontos, sendo 18 pontos de provas e 12 de outras 
atividades. 
 

1° e 2º trimestre Pontuação 

A) Avaliação Específica 12 pontos 

    B) Avaliação Integrada 6 pontos 

C) Outras atividades 12 pontos 

 

 
A. Avaliação Específica: Instrumento que avalia somente uma disciplina. 

 
 

1º e 2º Trimestre Perfil da Avaliação Específica = 10 
questões (12 pontos) 

Total 

A) 2 questões tipo A (C ou E) com 4 itens (A-B-C-D) = 1 
cada questão (0,25 por item) 

2,0 pontos 
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2 questões tipo C (múltipla escolha) com 5 itens (A-B-C-D-E) 
= 0,5 cada questão 

1,0 ponto 

6 questões tipo D discursivas = 1,5 cada questão 9,0 pontos 

Total de pontos na avaliação      12,0 pontos 

Avaliação Específica Redação: 
 

1° e 2º trimestre Pontuação 

Proposta de Redação 12,00 

Total de pontos na avaliação 12,0 pontos 

 
 

B. Integrada: Instrumento que avalia todas as disciplinas. 
 

1º e 2º Trimestre - Perfil da Avaliação Integrada = 27 
questões +    Redação 6 pontos ( 3 questões por 

disciplina) 

Total 

1 questão tipo A (C ou E) com 4 itens =0,4 (0,1 por item) 0,4 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,1 
ponto cada questão 

0,2 pontos 

Total de pontos por disciplina 0,6 pontos 

Redação 0,6 pontos 

Total de pontos na avaliação (todas as disciplinas) 6 pontos 

 
 
 

Estrutura da Avaliação Integrada – 1º e 2º Trimestre 

Disciplina Ordem de  nunumeração de questões 

1. Gramática 1 - 3 

2. Literatura 4 - 6 

3. Artes 7 - 9 

4. História 10 - 12 

5. Geografia 13 -15 

6. Ciências 16 - 18 

7. Educação Física 19 - 21 

8. Matemática 22 - 24 

9. Inglês 25 - 27 

9. Redação Proposta de redação 
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C. Outras Atividades: Instrumento que avalia atividades diversas e extras, 
realizadas pelos alunos = 9 pontos. 

 
 
As atividades são livres e ficam ao critério do professor. Sugestões: projetos, listas 
de exercícios, seminários, testes, pesquisas, apresentação teatral, atividades 
práticas tarefas e etc. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

1º e 2º TRIMESTRE 12 pontos 

 

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 

Ensino fundamental 6º ao 8º ano. 

 

RECUPERAÇÃO PARALELA - 1º e 2º TRIMESTRE  
 

Serão distribuídos 30 posntos em uma única prova com 10 questões 
 

 
TIPOS DE QUESTÕES – COLÉGIO PROMOVE 
 
Questão Tipo A: (C ou E) com 4 itens (A-B-C-D) 

Questão Tipo C: (Múltipla escolha) com 4 itens (A-B-C-D) 
Questão Tipo D: Discursiva 

 

1º e 2º TRIMESTRE 

Questões Tipo de 
questão 

Valor por item Valor por 
questão 

Valor total 

3 TIPO A 
 (com 4 itens) 

0,75 pontos 3,0 pontos 9 pontos 

3 TIPO C  
(com 4 itens 

- 3,0 pontos 9 pontos 

4 TIPO D - 3,0 pontos 12 pontos 

Total de pontos na avaliação 30 pontos 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 3º TRIMESTRE 2021 

Ensino fundamental 6º ao 8º ano. 

 

Na avaliação do aproveitamento dos educandos é adotado o Sistema de 
pontos cumulativos. 

Serão distribuídos 40 pontos, sendo 24 pontos de provas e 16 de outras 
atividades. 
 
 

3º - Trimestre Pontuação 

A) Avaliação Específica 16 pontos 

B) Avaliação Integrada 8 pontos 
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C) Outras atividades 16 pontos 

Total do trimestre 40 pontos 

 
 
A. Avaliação Específica: Instrumento que avalia somente uma disciplina. 

 

3º Trimestre - Perfil da Avaliação Específica =  10 questões 
(16 pontos) 

Pontos 

2 questões tipo A (C ou E) com 4 itens = 1,0 cada questão (0,25 
por item) 

2,0 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 5 itens = 1,0 cada 
questão 

2,0 pontos 

6 questões tipo D discursivas = 2,0 cada questão 12,0 pontos 

Total de pontos na avaliação          16,0 pontos 

 
 
 Avaliação Específica Redação: 

 

3º Trimestre Total 

Proposta de Redação 16,00 

Total de pontos na avaliação 16,0 pontos 

 

B. Avaliação Integrada: Instrumento que avalia todas as disciplinas. 
 

3º Trimestre - Perfil da Avaliação Integrada = 27 
questões + Redação 

(8 pontos) 

Pontos 

1 questões tipo A (C ou E) com 4 itens = 0,15 por item 0,6 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4itens = 0,1 cada 
questão 

0,2 pontos 

 

Total de pontos por disciplina 

0,8 pontos 

Redação 0,8 pontos 

 

Total de pontos na avaliação (todas as 

disciplinas) 

0,8 pontos 

 
 
 
 

Estrutura da Avaliação Integrada – 3º Trimestres 

Disciplina Ordem de numeração de questões 

1. Gramática 1 - 3 

2. Literatura 4 - 6 
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3. Artes 7 - 9 

4. História 10 - 12 

5. Geografia 13 -15 

6. Ciências 16 - 18 

7. Educação Física 19 - 21 

8. Matemática 22 - 24 

9. Inglês 25 - 27 

10. Redação Proposta de Redação 

 
Outras Atividades: Instrumento que avalia atividades diversas e extras, 

realizadas pelos alunos = 16 pontos. 
 

As atividades são livres e ficam ao critério do professor. Sugestões: 
projetos, listas de exercícios, seminários, testes, pesquisas, apresentação 
teatral, atividades práticas tarefas e etc. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

3º TRIMESTRE 16 pontos 

 
  AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 

  Ensino fundamental 6º ao 8º ano. 

 

   RECUPERAÇÃO FINAL  

 

A recuperação final é destinada aos alunos que obtiveram, em até 5 disciplinas 
nota igual ou superior a 30 ponto e inferior a 60 pontos. 

Serão distribuídos 100 pontos, sendo 40 pontos de trabalho e 60 de prova. 

 

TIPOS DE QUESTÕES – COLÉGIO PROMOVE 

 

Questão Tipo A: Certo-Errado com 4 itens (A-B-C-D) 

Questão Tipo C: Múltipla escolha com 4 itens (A -B-C-D)  

Questão Tipo D: Discursiva 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

Questões Tipo de 
questão 

Quantidade 
de Itens 

Valor por 
item 

Valor por 
Questão 

Valor total 

2 TIPO A (4 itens C/E 

(A-B-C-D) 

2,5  
pontos 10,0 pontos 20 pontos 

2 TIPO C (4 itens – A-
B-C-D 

- 5,0 pontos 10 pontos 

6 TIPO D Discursiva - 5,0 pontos 30 pontos 

1 Trabalho   40 pontos 

Total de pontos 100 pontos 
 

RECUPERAÇÃO - AVALIAÇÃO ESPECIAL 
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Destinada para o aluno que não tiver alcançado na recuperação final o mínimo 
de 60 pontos, em até 2 disciplinas. 

 
 
TIPOS DE QUESTÕES – COLÉGIO PROMOVE 
 
Questão Tipo A: Certo-Errado com 4 itens (A-B-C-D) 
Questão Tipo C: Múltipla escolha com 4 itens (A -B C-D) 
Questão Tipo D: Discursiva 
 

 

RECUPERAÇÃO-AVALIAÇÃO ESPECIAL 

Questões Tipo de 
questão 

Quantidade 
de Itens 

Valor por 
item 

Valor por 
Questão 

Valor total 

5 TIPO A (4 itens C/E 

(A-B-C-D) 

2,5  
pontos 10,0 pontos 20 pontos 

3 TIPO C (4 itens – A-
B-C-D 

- 5,0 pontos 10 pontos 

10 TIPO D Discursiva - 5,0 pontos 30 pontos 

Total de pontos 100 pontos 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 1º e 2º TRIMESTRE 2021 

Ensino fundamental 9ºano. 

 

Na avaliação do aproveitamento dos educandos é adotado o Sistema de 
pontos cumulativos. 

Serão distribuídos 30 pontos, sendo 21 pontos de provas e 9 de outras 
atividades. 
 

1º e 2º - Trimestre Pontuação 

A) Avaliação Específica 12 pontos 

B) Avaliação de Área 9 pontos 

C) Outras atividades 9 pontos 

D) Simulado Ponto Extra (2,0) 

Total do trimestre 30+2 pontos extras 

 

A. Avaliação Específica: Instrumento que avalia somente uma disciplina. 

 

1º e 2º Trimestre Per l da avaliação específica = 10 questões 

(12 pontos) 

Total 

2 questões tipo A (C ou E) com 4 itens = 2,5 cada questão (0,25 por 
item) 

2,0 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 5 itens ( A...E)= 0,5 cada 
questão 

1,0 ponto 

6 questões tipo D discursivas = 1,5 cada questão 9,0 pontos 

Total de pontos na avaliação 12,0 pontos 
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Avaliação Específica Redação 

 

1º e 2º Trimestre Total 

Proposta de Redação 12,00 

Total de pontos na avaliação 12,0 pontos 

 
B. Avaliação de Área de Conhecimento: Instrumento que avalia todas as 

disciplinas por área de conhecimento. 
 
EXATAS 

 

1º e 2º Trimestre - Exatas - Matemática (9 pontos) (10 questões)    Total 

3 questões tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,3 por item = 1,5 por 
questão 

4,5 
pontos 

4 questões tipo B = 0,75 por questão 3,0 
pontos 

3 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,5 cada questão 1,5 
pontos 

Total de pontos na avaliação 9,0 
pontos 

   
     CÓDIGO E LINGUAGENS 

 

1º e 2º Trimestre - Códigos e Linguagens (9 pontos) (3 

questões por disciplina) 
         Total 

1 questões tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,2 por item 1,0 
pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,2 cada questão 0,4 
pontos 

Total de pontos por disciplina      1,4 
     pontos 

Redação 2,0 
pontos 

Total de pontos na avaliação ( todas as disciplinas)            9,0 
       pontos 

 
 

Estrutura da Avaliação de área – 1º e 2º Trimestre – Código e 
Linguagens 

Disciplina Ordem de numeração de questões 

1. Gramática 1 – 3 

2. Literatura 4 - 6 

3. Artes 7 - 9 

4. Educação Física 10 - 12 

5. Inglês 13 -15 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

1º e 2º Trimestre - Ciências da Natureza (9 pontos) (5 

questões por disciplina) 

Total por disciplina 

1 questões tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,4 por item = 2 por questão 2,0 
pontos 

2 questões tipo B= 0,25 por questão 0,5 
pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,25 cada questão 0,5 
pontos 

Total de pontos por disciplina 3,0 
pontos 

Total de pontos na avaliação (todas as disciplinas) 9,0 
pontos 

 
 

Estrutura da Avaliação de área – 1º e 2º Trimestre – Ciências Humanas 

Disciplina Ordem de numeração de questões 

1. Biologia 1 - 5 

2. Física 6 - 10 

3. Química 11-15 

 
             CIÊNCIAS HUMANAS 
 

1º e 2º Trimestre - Ciências Humanas (9 pontos) (5 

questões por disciplina) 

Total por 
disciplina 

2 questões tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,3 por item = 1,5 por questão 3,0 pontos 

3 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,5 cada questão 1,5 pontos 

Total de pontos por disciplina 4,5 pontos 

Total de pontos na avaliação (todas as disciplinas) 9,0 pontos 

 

Estrutura da Avaliação de área – 1º e 2º Trimestre – Ciências Humanas 

Disciplina Ordem de numeração de questões 

1. História 1-5 

2. Geografia 6-10 

 

C. Outras Atividades: Instrumento que avalia atividades diversas e extras, 

realizadas pelos alunos. 

As atividades são livres e ficam a critério do professor. Sugestões: 

projetos, listas de exercícios, seminários, testes, pesquisas, 

apresentação teatral, atividades práticas, tarefas e etc. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

1º e 2º TRIMESTRE 9 pontos 
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D. Simulado (avaliação Adicional): Instrumento avaliativo que simula os 
exames externos. (ENEM, PAS UNB e vestibulares diversos). 

As questões do simulado do 9º ano do Ensino Fundamental II serão 
elaboradas pelos professores do Colégio Promove. 

 

                                       SIMULADO 1º/2º/3º - Trimestre 

DISCIPLINA QUESTÃO  

TIPO A 

QUESTÃO 

TIPO C 

NOTA POR ITEM 

1. Gramática 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

2. Literatura 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

3. Matemática 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

4. Biologia 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

5. História 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

6. Geografia 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

7. Física 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

8. Química 1(7itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

9. Artes 1(2 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

10. Inglês 1(2 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

Total de questões 60 (itens C/E) 30 questões 1,35 

Proposta de redação        Redação 0,65 

Total de pontos                       2,0 pontos 

 
 
AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 

Ensino fundamental 9º ano. 
 
A. RECUPERAÇÃO PARALELA 1º e 2º TRIMESTRE 

Serão distribuídos 30 pontos em uma única prova. 
 
TIPOS DE QUESTÕES – COLÉGIO PROMOVE 
Questão Tipo A: Certo-Errado com 4 itens (A-B-C-D) 
Questão Tipo C: Múltipla escolha com 4 itens (A-B-C-D) 
Questão Tipo D: Discursiva 
 

 

1º e 2º TRIMESTRE 

Questões Tipo de questão Valopor item Valor por 

questão 

Valor total 

3 TIPO A (com 4 itens) 0,75 pontos 3,0 
pontos 

9 pontos 

3 TIPO C (com 4 itens)        - 3,0 
pontos 

9 pontos 

4 TIPO D        - 3,0 
pontos 

12 
pontos 
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Total de pontos na avaliação 30 
pontos 

 
 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 3º TRIMESTRE 2021 

Ensino fundamental 9º ano. 

 

Na avaliação do aproveitamento dos educandos é adotado o Sistema de 
pontos cumulativos. 

 
Serão distribuídos 40 pontos, sendo 30 pontos de provas e 10 de outras 
atividades. 

 
                     3º - Trimestre Pontuação 

A) Avaliação Específica 18 pontos 

B) Avaliação de Área 12 pontos 

C) Outras atividades 10 pontos 

D) Simulado Ponto Extra (2,0) 

Total do trimestre 40 ontos+ 2 pontos extras 

 
A. Avaliação Específica: Instrumento que avalia somente uma disciplina. 

 

3º Trimestre Perfil da Avaliação Específica = 10 questões (20 pontos) Total 

2 questões tipo A (C ou E) com 6 itens = 2,5 cada questão (0,25 por item) 5,0 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 5 itens = 0,5 cada questão 1,0 ponto 

6 questões tipo D discursivas = 2,0 cada questão 12,0 pontos 

Total de pontos na avaliação 18,0 pontos 

 

  Avaliação Específica Redação: 
 

                  3º Trimestre Total 

Proposta de Redação       18,0 pontos 

                         Total de pontos na avaliação        18,0 pontos 

 
B. Avaliação de Área de Conhecimento: Instrumento que avalia todas as 

disciplinas por área de conhecimento. 
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EXATAS 

 
3º Trimestre – Exatas - Matemática (12 pontos) 

 (10 questões) 
Total por disciplina 

3 questões tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,5 por item = 2,5 por questão 7,5 pontos 

4 questões tipo B = 0,75 por questão 3,0 pontos 

3 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens (A-B-C-D) = 0,5 cada 

questão 

1,5 pontos 

Total de pontos na avaliação 12,0 pontos 

 

 
CÓDIGO E LINGUAGENS 

 
 

3º Trimestres – Códigos e Linguagens - (12 pontos) 

(3 questões por disciplina) 

Total por disciplina 

1 questão tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,3 por item 1,5 ponto 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens (A-B-C-D) = 0,25 cada 
questão 

0,5 pontos 

Total de pontos por disciplina 2,0 pontos 

Redação 2,0 pontos 

       Total de pontos na avaliação (todas as disciplinas) 12,0 pontos 

 

  

Estrutura da Avaliação de área – 3º Trimestres – Código e Linguagens 

Disciplina Ordem de numeração de questões 

1. Gramática 1 - 3 

2. Literatura 4 - 6 

3. Artes 7 - 9 

4. Educação Física 10 - 12 

5. Inglês 13 -15 

6. Redação Proposta de redação 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

3º Trimestre – Ciências da Natureza - (12 pontos) 

(5 questões por disciplina) 

Total por disciplina 

1 questão tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,6 por item = 3 por 
questão 

3 pontos 

2 questões tipo B = 0,25 por questão        0,5 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,25 cada 
questão 

         0,5 pontos 
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Total de pontos por disciplina         4,0 pontos 

Total de pontos na avaliação (todas as 
disciplinas) 

     12,0 pontos 

 

Estrutura da Avaliação de área – 3º Trimestre – Ciências da Natureza 

                    Disciplina         Ordem de numeração de questões 

1. Biologia 1 – 5 

2. Física 6 – 10 

3. Química 11 - 15 

 

         CIÊNCIAS HUMANAS 

 
3º Trimestre – Ciências Humanas - (12 pontos) 

(5 questões por disciplina) 
Total por disciplina 

2 questão tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,5 por item = 2,5 por 
questão 

5,0 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens (A-B-C-D) = 0,5 

cada questão 

1,0 pontos 

Total de pontos por disciplina   6,00 pontos 

Total de pontos na avaliação (todas as disciplinas) 12,0 pontos 

 
  

 
Outras Atividades: Instrumento que avalia atividades diversas e extras, realizadas 
pelos alunos. 
 
As atividades são livres e ficam ao critério do professor. Sugestões: projetos, listas de 
exercícios, seminários, testes, pesquisas, apresentação teatral, atividades práticas 
tarefas e etc. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

3º TRIMESTRE 10 pontos 

 
A. Simulado (avaliação Adicional): Instrumento avaliativo que simula os 

exames externos. (ENEM, PAS UnB, vestibulares diversos...) 

 

Estrutura da Avaliação de área – 3º Trimestres – Ciências Humanas 

                   Disciplina Ordem de numeração de questões 

1. História                                             1 - 4 

2. Geografia 5 - 8 
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SIMULADO 1º /2º /3º - Trimestre 

DISCIPLINA QUESTÃO  TIPO A QUESTÃO TIPO C NOTA POR ITEM 

1. Gramática 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

2. Literatura 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

3. Matemática 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

4. Biologia 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

5. História 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

6. Geografia 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

7. Física 1(7 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

8. Química 1(7itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

9. Artes 1(2 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

10. Inglês 1(2 itens C/E) 3 (A-B-C-D) 0,015 

Total de questões 60 (itens C/E) 30 questões 1,35 

Proposta de redação Redação 0,65 

Total de pontos 2,0 pontos 

 

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 

Ensino fundamental 9º ano. 
 

A. RECUPERAÇÃO FINAL 
 

A recuperação final é destinada aos alunos que obtiverem, em até 5 disciplinas 
nota igual ou superior a 30 pontos e inferior a 60 pontos. 

Serão distribuídos 100 pontos, sendo 40 pontos de trabalho e 60 pontos de 
prova. 

 
TIPOS DE QUESTÕES – COLÉGIO PROMOVE 
Questão Tipo A: Certo-Errado com 4 itens (A-B-C-D) 
Questão Tipo C: Múltipla escolha com 4 itens (A-B-C-D) 
Questão Tipo D: Discursiva 

 
 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

Questões Tipo de 
questão 

Quantidade de  

itens 

Valor por 

item 

Valor por questão Valor total 

2 TIPO A (4 itensC/E) 

(A-B-C-D) 

2,5 
pontos 

10,0 pontos 20 pontos 

2 TIPO C (4 itens - A-B-C-D) - 5,0 pontos 10 pontos 

6 TIPO D Discursiva - 5,0 pontos 30 pontos 

1 Trabalho 40 pontos 

Total de pontos 100 pontos 
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B. RECUPERAÇÃO - AVALIAÇÃO ESPECIAL 
 

Destinada para o aluno que não tiver alcançado na recuperação final o mínimo 
de 60 pontos, em até 3 disciplinas. 

 
 

TIPOS DE QUESTÕES – COLÉGIO PROMOVE 
Questão Tipo A: Certo-Errado com 4 itens (A-B-
C-D) 

Questão Tipo C: Múltipla escolha com 4 itens 
(A-B-C-D) 

Questão Tipo D: Discursiva 
 

RECUPERAÇÃO - AVALIAÇÃO ESPECIAL 

Questões Tipo de 

questão 

Quantidade tens Valor por item Valor por 
questão 

Valor total 

5 TIPO A (4 itens C/E) 
(A-B-C-D) 

2,5  pontos 10,0 pontos 50 pontos 

3 TIPO C (4 itens - A-B-C-D) - 5,0 pontos 15 pontos 

10 TIPO D Discursiva - 3,5 pontos 35 pontos 

Total de pontos na avaliação 100 pontos 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 1º E 2º TRIMESTRE 2021 

Ensino Médio 
 

 
Na avaliação do aproveitamento dos educandos é adotado o Sistema de pontos 

cumulativos. 
 

Serão distribuídos 30 pontos, sendo 21 pontos de provas e 9 de outras 
atividades 

 

1º e 2º - Trimestre Pontuação 

A) Avaliação Específica 12 pontos 

B) Avaliação de Área 9 pontos 

C) Outras atividades 9 pontos 

D) Simulado Ponto Extra (1,0) 

Total do trimestre 30 pontos 

 

A. Avaliação Específica: Instrumento que avalia somente uma disciplina 
 

1º e 2 º Trimestre - Perfil da avaliação específica (12 pontos) 

(10 questões) 

Total por disciplina 

2 questões tipo A (C ou E) com 4 itens = 2,5 cada questão (0,25 por 
item) 

2,0 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 5 itens = 0,5 cada questão 1,0 ponto 

6 questões tipo D discursivas = 1,5 cada questão 9,0 pontos 
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Total de pontos na avaliação 12,0 pontos 

 
 

1. Avaliação Específica Redação: 

 

1º e 2º Trimestre Total por disciplina 

Proposta de Redação 12 pontos 

Total de pontos na avaliação 12,0 pontos 

 
B. Avaliação de Área de Conhecimento: Instrumento que avalia todas as 

disciplinas por área de conhecimento. 
 

EXATAS 
 

1º e 2º Trimestre – Exatas - Matemática (9 pontos) 

(10 questões) 

Total por disciplina 

3 questões tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,3 por item = 1,5 por 
questão 

4,5 
pontos 

4 questões tipo B = 0,75 por questão 3,0 
pontos 

3 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,5 cada questão 1,5 
pontos 

Total de pontos na avaliação 9,0 pontos 

 
CÓDIGO E LINGUAGENS 

 

1º e 2º Trimestre – Códigos e Linguagens - (9 pontos) 

(3 questões por disciplina) 

Total por disciplina 

1 questão tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,2 por item 1,0 ponto 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,1 cada 
questão 

0,2 pontos 

Total de pontos por disciplina 1,2 pontos 

Redação 1,8 pontos 

Total de pontos na avaliação (todas as disciplinas) 9,0 pontos 

 
 

Estrutura da Avaliação de área – 1º / 2º Trimestre – Código e Linguagens 

DISCIPLINA ORDEM DE NUMERAÇÃO DAS QUESTÕES 

1. Gramática 1 - 3 

2. Literatura 4 - 6 

3. Artes 7 - 9 

4. Educação Física 10 - 12 

5. Inglês 13 -15 

5. Espanhol 16 - 18 

6. Redação Proposta de redação 



25  

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

1º e 2º Trimestre – Ciências da Natureza - (9 pontos) (5 

questões por disciplina) 

Total por disciplina 

1 questão tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,4 por item = 2,0 por 
questão 

2,0 pontos 

2 questões tipo B = 0,25 por questão 0,5 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,25 cada 
questão 

0,5 pontos 

Total de pontos por disciplina 3,0 pontos 

Total de pontos na avaliação (todas as disciplinas) 9,0 pontos 

 

Estrutura da Avaliação de área – 1º e 2º Trimestre – Ciências da Natureza 

DISCIPLINA ORDEM DE NUMERAÇÃO DAS QUESTÕES 

1. Biologia 1 - 5 

2. Física 6 -10 

3. Química 11 - 15 

 

 
CIÊNCIAS HUMANAS 

 

1º e 2º Trimestre – Ciências Humanas - (9 pontos) (4 

questões por disciplina) 

Total por disciplina 

1 questão tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,3 por item = 1,5 por 
questão 

1,5 pontos 

3 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,25 cada 
questão 

0,75 pontos 

Total de pontos por disciplina 2,25 pontos 

        Total de pontos na avaliação (todas as disciplinas) 9,0 pontos 

 

Estrutura da Avaliação de área – 1º e 2º Trimestre – Ciências Humanas 

  DISCIPLINA ORDEM DE NUMERAÇÃO DAS QUESTÕES 

1. História 1 - 4 

2. Geografia 5 - 8 

3. Filosofia                                       9 -12 

4. Sociologia 13 -16 

 

C. Outras Atividades: Instrumento que avalia atividades diversas e extras, 
realizadas pelos alunos. 

As atividades são livres e ficam ao critério do professor. Sugestões: projetos, listas de 
exercícios, seminários, testes, pesquisas, apresentação teatral, atividades práticas 
tarefas e etc. 
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OUTRAS ATIVIDADES 

1º TRIMESTRE 9 pontos 

 
D. Simulado (avaliação Adicional): Instrumento avaliativo que simula os 

exames externos. (ENEM, PAS UnB, vestibulares diversos). Os simulados 
do Ensino Médio serão elaborados pelo Sistema de Ensino Bernoulli. 

 
 

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 

Ensino Médio 
 

A. RECUPERAÇÃO PARALELA 1º e 2º TRIMESTRE 
Serão distribuídos 30 pontos em uma única prova. 

 
TIPOS DE QUESTÕES – COLÉGIO PROMOVE 
Questão Tipo A: (C ou E) com 4 itens (A-B-C-D) 
Questão Tipo C: (Múltipla escolha) com 4 itens 
(A-B-C-D) Questão Tipo D: Discursiva 

 
 

 

1º e 2º TRIMESTRE 

Questões Tipo de questão Valor por item Valor por questão Valor total 

3 TIPO A (com 4 itens) 0,75 pontos 3,0 pontos 9 pontos 

3 TIPO C (com 4 itens) - 3,0 pontos 9 pontos 

4 TIPO D - 3,0 pontos 12 pontos 

Total de pontos na avaliação 30 pontos 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 3º TRIMESTRE 2021 

Ensino Médio. 
 

Na avaliação do aproveitamento dos educandos é adotado o Sistema de 
pontos cumulativos. 

 

ENSINO MÉDIO 
 

Serão distribuídos 40 pontos, sendo 30 pontos de provas e 10 de outras 
atividades. 

 
 

 

3º - Trimestre Pontuação 

A) Avaliação Específica 18 pontos 

B) Avaliação de Área 12 pontos 
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C) Outras atividades 10 pontos 

D) Simulado Ponto Extra (1,0) 

Total do trimestre 40 pontos + 1 pontos extras 

 
A. Avaliação Específica: Instrumento que avalia somente uma disciplina. 

 

3º Trimestre Perfil da avaliação específica = 10 questões 
(20 pontos) 

Total 

2 questões tipo A (C ou E) com 5 itens = 2,5 cada questão (0,5 por 
item) 

5,0 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 5 itens = 0,5 cada questão 1,0 ponto 

6 questões tipo D discursivas = 2,0 cada questão 12,0 pontos 

Total de pontos na avaliação 18,0 pontos 

 
  
 Avaliação Específica Redação: 
 

3º Trimestre          Total 

Proposta de Redação             18,0 pontos 

Total de pontos na avaliação             18,0 pontos 

 
B. Avaliação de Área de Conhecimento: Instrumento que avalia todas as 

disciplinas por área de conhecimento 

 
EXATAS 

 

3º Trimestre – Exatas - Matemática (12 pontos)  

(10 questões) 

Total por disciplina 

3 questões tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,5 por item =  

2,5 por questão 

7,5 
pontos 

4 questões tipo B = 0,75 por questão 3,0 pontos 

3 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,5 cada questão 1,5 pontos 

Total de pontos na avaliação 12,0 pontos 

 
 
 
CÓDIGO E LINGUAGENS 

 

3º Trimestre – Códigos e Linguagens (12 pontos) 
(3 questões por disciplina) 

Total por disciplina 

1 questão tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,3 por item 1,5 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,1 cada 
questão 

0,2 pontos 

Total de pontos por disciplina 1,7 pontos 

Redação 1,8 pontos 
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Total de pontos na avaliação (todas as disciplinas) 12,0 pontos 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 
 

3º Trimestre – Ciências da Natureza - (12 pontos) 
(5 questões por disciplina) 

Total por disciplina 

1 questão tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,6 por item = 3 pontos 
por questão 

3,0 pontos 

2 questões tipo B = 0,25 por questão 0,5 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,25 cada 
questão 

0,5 pontos 

Total de pontos por disciplina 4,0 pontos 

Total de pontos na avaliação (todas asdisciplinas) 12,0 pontos 

 
 

Estrutura da Avaliação de área – 3º Trimestres – Ciências da Natureza 

DISCIPLINA ORDEM DE NUMERAÇÃO DAS QUESTÕES 

1. Biologia 1 - 5 

2. Física 6 - 10 

3. Química 11 - 15 

 
 
CIÊNCIAS HUMANAS 

 

3º Trimestre – Ciências Humanas - (12 pontos)  

(3 questões por disciplina) 

Total por disciplina 

2 questão tipo A (C ou E) com 5 itens = 0,2 por item = 1 ponto por 
questão 

2,0 pontos 

2 questões tipo C (múltipla escolha) com 4 itens = 0,5 cada questão 1,0 pontos 

Estrutura da Avaliação de área – 3º Trimestres – Código e Linguagens 

DISCIPLINA ORDEM DE NUMERAÇÃO DAS QUESTÕES 

1. Gramática 1 - 3 

2. Literatura 4 - 6 

3. Artes 7 - 9 

4. Educação Física 10 - 12 

5. Inglês 13 -15 

6. Espanhol 16 - 18 

7. Redação Proposta de redação 
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Total de pontos por disciplina 3,0 pontos 

Total de pontos na avaliação (todas as disciplinas) 12,0 pontos 

 
 
 

Estrutura da Avaliação de área – 3º Trimestres – Ciências da Natureza 

DISCIPLINA ORDEM DE NUMERAÇÃO DAS QUESTÕES 

1. História 1 – 4 

2. Geografia 5 – 8 

3. Filosofia 9 – 12 

4. Sociologia 13 – 16 

 

C. Outras Atividades: Instrumento que avalia atividades diversas e extras, 
realizadas pelos alunos. 

 
As atividades são livres e ficam ao critério do professor. Sugestões: projetos, 

listas de exercícios, seminários, testes, pesquisas, apresentação teatral, 
atividades práticas tarefas e etc. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

3º TRIMESTRE             10 pontos 

 
D. Simulado (avaliação Adicional): Instrumento avaliativo que simula os 

exames externos. (ENEM, PAS UnB, vestibulares diversos). 
 

Os simualados do Ensino Médio serão elaborados pelo Sistema de Ensino 
Bernoulli. 

 
 

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 

Ensino Médio. 
 

A. RECUPERAÇÃO FINAL 

 
A recuperação final é destinada aos alunos que obtiverem, em até 5 disciplinas 

nota igual ou superior a 30 pontos e inferior a 60 pontos. Serão distribuídos 100 
pontos, sendo 40 pontos de trabalho e 60 pontos de prova. 

 
TIPOS DE QUESTÕES – COLÉGIO PROMOVE 
Questão Tipo A: Certo-Errado com 4 itens (A-B-
C-D) Questão Tipo C: Múltipla escolha com 4 
itens (A-B-C-D) Questão Tipo D: Discursiva 

 

 

                                      RECUPERAÇÃO FINAL 

Ques
tões 

Tipo de 
questão 

Quantidade de Itens Valor por item Valor por questão Valor total 
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2 TIPO A (4 itens C/E 
(A-B-C-D) 

2,5 pontos 10,0 pontos 20 pontos 

2 TIPO C (4 itens - (A-B-C-D) - 5,0 pontos 10 pontos 

6 TIPO D Discursiva  - 5,0 pontos 30 pontos 

1 Trabalho 40 pontos 

Total de pontos 100 pontos 

 

 
B. RECUPERAÇÃO - AVALIAÇÃO ESPECIAL 

 
Destinada para o aluno que não tiver alcançado na recuperação final o mínimo 

de 60 pontos, em até 3 disciplinas. 
 

FORMATAÇÃO DAS PROVAS ESPECÍFICAS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

 

 

Fonte Arial 

Tamanho 11 (texto) / 8 (fonte consultada) 

Alinhamento Justificado (texto à direita (fonte consultada) 

Espaçamento entre linhas Simples 

 

 
SEGUNDA CHAMADA 

 
Caso o educando perca alguma das respectivas avaliações poderá requerer uma 2ª 
oportunidade, desde que apresente: 

 
1) Atestado médico ou justificativa dos pais ou responsáveis, acatada pela 

Direção; 
2) Requerimento, dentro do prazo de até 48 horas após a aplicação da 

avaliação em 1ª chamada; 
3) Comprovante de pagamento da taxa referente à 2ª chamada. 
4) Caso o aluno apresente atestado médico, será isento da taxa. 

 

AVALIAÇÃO ADICIONAL - SIMULADO 

 
Instrumento avaliativo que simula os exames externos. (PAS, vestibulares diversos 
e Enem). 

 
Aplicada para o 9º ano e Ensino Médio; 

● Será aplicado em cada trimestre um simulado; 
● Não haverá segunda chamada. 
● Os simulados do 9º ano do Ensino Fundamental II serão elaborados pelos 

professores do Colégio Promove. 
● Os simulados do Ensino Médio serão elaborados pela equipe de 

professores do Sistema Bernoulli. 
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SEMINÁRIO 

 
O seminário acadêmico trata-se de apresentação de trabalhos em grupo e tem 

como objetivo proporcionar o desenvolvimento da capacidade de pesquisa, 
sistematização dos fatos, raciocínio e reflexão em torno de um tema/assunto. 

 
O professor deverá: 

 
● Selecionar o tema para cada grupo; 

● Orientar os alunos que o tema deve ser estudado por todos os integrantes 
do grupo (prazo para estudo de no mínimo uma semana); 

● Verificar se os alunos estudaram o conteúdo relacionado ao tema proposto 
para seu grupo; 

● Auxiliar os alunos na subdivisão dos conteúdos para que todos os alunos 
de forma que todos os alunos aprofudam nos estudos do tema proposto; 

● Auxiliar aos alunos na organização do material didático para apresentação 
(power point, cartaz e etc). 

 

RECUPERAÇÃO PARALELA 

 
No primeiro e segundo trimestre, o estudante que não obtiver a média 

trimestral de 60%, em cada componente curricular, realizará a avaliação de 
recuperação, após aula  de revisão e correção das atividades, de modo a obter a 
média no trimestre (nota máxima de recuperação). Não atingindo a média na 
respectiva avaliação, o estudante ficará com a nota superior, ou seja, a nota da 
avaliação regular ou a nota da avaliação paralela. 

 

 
O professor deverá: 

 
● Selecionar os conteúdos; 
● Elaborar lista de exercícios; 
● Ministrar aula de revisão de conteúdo; 
● Elaborar a prova. 

 
 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

 
A recuperação final é destinada ao aluno que obtiver, em até 05 (cinco) 

componentes curriculares, nota final igual ou superior a 30 (trinta) pontos e inferior 
a 60 (sessenta) pontos. Além desses limites, configura- se reprovação no ano ou 
na série em curso, o aluno que apresentar nota final inferior a 30 pontos em 1 ou 
mais componentes curriculares estará automaticamente reprovado. 

 
Os pontos serão distribuidos da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) para 

trabalhos e 60% (sessenta por cento) para avaliações. O educando que, somando 
os pontos dos trabalhos e avaliações, conseguir um mínimo de 60 (sessenta) 
pontos, será considerado aprovado. 

 
O professor deverá: 

 
● Selecionar os conteúdos 
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● Elaborar o trabalho 
● Elaborar a prova (conforme os critérios da prova Específica ) 
● Ministrar aula revisando os conteúdos 

 
 

RECUPERAÇÃO - AVALIAÇÃO ESPECIAL 

 
O educando que não tiver alcançado na recuperação final o mínimo 60 

(sessenta) pontos, mas obtiver nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos, em até 
03 (três) disciplinas, poderá requerer a Avaliação Especial de recuperação junto 
ao Serviço Pedagógico ou Secretaria da escola, num prazo de 48 horas a contar 
da divulgação dos resultados da recuperação final. O aluno deverá realizar 
estudos autônomos durante as pois será avaliado no dia 24/01/2022. A avaliação 
vale 100 pontos e o educando deverá obter o mínimo de 60% (sessenta) do total 
para a sua aprovação. 

 
OBSERVAÇÃO: No final do ano, os professores deverão deixar elaborados os 

conteúdos e a prova (avaliação especial), utilizando os mesmos critérios da prova 
Específica, prevista no Regimento Institucional. A prova será aplicada dia 
24/01/2022. 

 
PROGRESSÃO PARCIAL 

(Retirado da Seção IV do Regimento Interno.) 
 

Artigo 136 – A progressão parcial é o procedimento oferecido pelo 
estabelecimento ao aluno possibilitando-lhe novas oportunidades de estudo 
naqueles conteúdos nos quais apresente deficiência de aprendizagem 

 
§ 1º – A progressão parcial será oferecida ao aluno que tenha tido 

desempenho insatisfatório em, no máximo, 02 (dois) componentes curriculares, 
sendo garantido o acompanhamento permanente do aluno pelo professor 
determinado pelo serviço pedagógico. 

 
§ 2º – Ficará retido, na série em curso o aluno que apresentar desempenho 

inferior ao mínimo em mais de 2 (dois) componentes curriculares, incluindo- se 
neste cômputo as disciplinas da série em que se encontra e aquelas em regime 
de progressão parcial. 

 
Artigo 138 – Caberá à direção do estabelecimento, assessorada pelo serviço 

Pedagógico, determinar a turma, horário e o turno em que se dará o cumprimento 
da Progressão Parcial após a aceitação do aluno nesse regime. 

 
Artigo 139 – Em caráter excepcional, a progressão poderá ser ministrada 

mediante orientação de estudos, através de projetos, podendo o aluno ser 
liberado do processo tão logo se verifique o domínio das aprendizagens 
consideradas básicas. 

 
Artigo 140 – Ao adotar a excepcionalidade, o aluno receberá um plano 

individual de estudos para ser cumprido e deverá ser avaliado pelo professor do 
conteúdo que está cursando normalmente. 

 
Artigo 141 – Não haverá progressão parcial na última série do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, ficando o aluno obrigado a repetir a série, etapa 
ou período caso fique reprovado em algum conteúdo ou disciplina depois de 
esgotadas todas as formas de recuperação. 
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Artigo 142 – O aluno matriculado nos conteúdos de reprovação estará sujeito 

o pagamento destes, como complementação do ônus da série que cursa. 

 
Artigo 143 – O aluno não poderá cursar a progressão parcial em horário 

coincidente com o dos trabalhos da série em que se encontra matriculado, exceto 
quando o conteúdo seja ministrado em horário que encontre vago em relação à 
série que frequenta regularmente. 

 

PROJETOS PEDAGÓGICOS 

 
Durante o ano letivo de 2021, serão realizados inúmeros projetos no Colégio 

Promove. No decorrer dos trimestres, os professores ficarão atentos ao calendário 
acadêmico, sobre as atividades próximas de serem realizadas, fomentando a 
participação dos discentes. 

 
Seguem os projetos a serem desenvolvidos no ano letivo com o apoio e a 

orientação do docente: 
 

ENVOLVIMENTO NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS 

 
Os projetos educacionais visam à participação efetiva de todo o corpo discente 

nas diferentes séries. Portanto, é de responsabilidade de cada educando atuar de 
forma colaborativa em todas as atividades de seu segmento. 

 
● Semana de Acolhimento: No espírito fraterno, o Colégio Promove acolhe 

os estudantes de forma festiva durante a primeira semana de aula, 
momento em que também reúne pais e professores no diálogo e 
responsabilidade. Vários acontecimentos marcam o início do ano letivo: 
acolhida da direção pedagógica, apresentação do corpo docente e demais 
equipes que compõem a comunidade escolar, momentos culturais e 
outros. 

 
● Projeto Responsabilidade Sustentável (1ª trimestre): Tem como obejtivo 

desenvolver ações sociais em práticas sustentáveis em diversas formas 
para o cotidiano socioespacial. 

 
 

● Responsáveis: Geografia, História, Filosofia, Sociologia e Química 

 
● Plantão de Estudos: Com o objetivo de intensificar os estudos , o setor 

Pedagógico do Colégio Promove disponibiliza os horários dos Plantões 
Tira- dúvidas em todas as áreas do conhecimento, com horários 
disponíveis no contra turno. 

 
● Projeto Celebração da Páscoa: A festa da Páscoa, de tradição milenar, é 

celebrada por toda a comunidade educativa em ações solidárias voltadas 
ao público específico, em um projeto organizado por estudantes do 7º ano 
com o intuito de celebrar a vida a partir dos princípios cristãos e dos 
pressupostos da cidadania (Público: Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio). 

 
● Projeto Cinema em Debate: Tem como intuito estimular, através do 
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recurso cinematográfico, o diálogo de modo interdisciplinar, constituindo- 
se locus privilegiado para a consciência crítica em torno das questões 
sociais, ambientais, políticas e éticas que perpassam a ação humana em 
proporção global (Público: Ensino Fundamental II e Ensino Médio). Os 
professors poderão indicar filmes voltados ao conteúdo trabalhado em sala 
de aula. Para o debate, é imprescindível convidado externo ou interno com 
formação no assunto, de modo a tornar o debate mais significativo. 

 
● Projeto Profissões: Propõe alternativas voltadas à orientação vocacional 

concretizadas em palestras, visitas, orientações coletivas e individuais, de 
modo a ampliar o conhecimento dos estudantes sobre as múltiplas 
profissões existente  no atual mercado de trabalho. (Público: Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio). 

 
● Projeto Festa Junina: Através da riqueza estética e linguística, a festança 

reúne toda a comunidade escolar em confraternização, interação e 
respeito aos valores regionais. (Público: Ensino Fundamental II e Médio). 

 
● Projeto Promove nas Olimpíadas (2º trimestre): Ampliar o conhecimento a 

sobre a riqueza da história das olimpíadas, jogo e modalidades esportivas. 
Incentivando a prática de esportes como ferramenta para uma vida mais 
saudavél. Responsáveis: Matemática, Educação Física, Inglês, Espanhol, 
Biologia, Física e Ciências. 

 
 

● Projeto Obras do PAS e ENEM: É uma proposta imprescindível à formação 
humana e social dos estudantes do Colégio Promove, oportunizando-lhes, 
a partir de aulas integradas, o estudo aprofundado sobre obras 
relacionadas às diversas áreas do conhecimento. Implica, na realização de 
simulados, o aperfeiçoamento da escrita e do pensamento crítico em 
múltiplos contextos. (Público: Ensino Médio). 

 
● Projeto Dia do estudante: A escola enaltece a condição estudantil de forma 

celebrativa, com o intuito de reconhecer e valorizar o seu papel na 
sociedade. 

 
● Projeto Diversidade Étnico-Racial: por um ensino com qualiade (3º 

trimestre): Desenvolver ações sociais em práticas sustentáveis em 
diversas formas para o cotidiano socioespacial. 

● Responsáveis: Artes, Gramática, Literatura e Redação. 
 

SEMANA PEDAGÓGICA 
 

A semana pedagógica ocorre no início de cada semestre como momento para 
reunir toda equipe docente, integrar os professores e apresentar as informações 
necessárias sobre as normas institucionais, o calendário escolar, os projetos a 
serem implementados no decorrer do ano letivo e as turmas para as quais irão 
lecionar. É também um espaço de reflexão sobre os processos pedagógicos e a 
formação contínua em uma sociedade em constante mudança. 

 

FORMAÇÃO DOCENTE 
 
O Colégio Promove dispõe de encontros pedagógicos voltados, especificamente, à 
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formação docente. Durante o ano letivo, inúmeros temas são abordados em diferentes 
períodos de forma coletiva, com intuito de capacitar os professores em múltiplos 
saberes. Para que os professores ensinem é preciso que todos tenham assegurado o 
direito de aprender, sair de uma posição de individualismo na sua reflexão, para o de 
potenciazador de uma reflexão crítica de seus saberes diários compartilhado com 
todos. 
 

COMUNICADOS IMPORTANTES 

 
E-mail Institucional: O professor utilizará unicamente seu e-mail institucional 

para manter contato com a Instituição e para o envio e recebimento de 
informações e materiais. Enviar as provas para o e-mail: 
avaliacao@colegiopromove.com.br; as demais solicitações/ informações para o e-
mail: colegiopromove@icesp.edu.br. 

 
Documentação: Aos docentes, é obrigatória a entrega de toda a documentação 

para os Recursos Humanos da instituição. Os professores manterão um cadastro 
no colégio com seus dados pessoais: endereço, telefone entre outros. 

 
Férias: Nenhum professor entrará de férias sem cumprir com a demanda 

pedagógica prevista no calendário escolar, especialmente no que concerne ao 
preenchimento final do diário no Virtual Class, e a disponibilidade para o próximo 
ano letivo. 
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