RENDIMENTO ESCOLAR
A avaliação do trabalho escolar, visando especialmente acompanhar o
desenvolvimento do aluno e o aperfeiçoamento do processo ensinoaprendizagem, far-se-á pela observação constante do educando e pela
aplicação de testes, provas, trabalhos individuais e em grupo, pesquisas,
atividades em classe, extraclasse e domiciliares, arguições e demais
modalidades que se fizerem aconselháveis, ficando sua valorização a
critério dos Professores, em conformidade com a Coordenação e Direção.
O sistema de avaliação bimestral de cada disciplina incluirá as seguintes
atividades:
1. AVALIAÇÃO SEMANAL
As avaliações semanais têm como objetivo fundamental desenvolver o
hábito de estudo periódico no aluno, proporcionando uma avaliação
contínua de seu aproveitamento, bem como um melhor acompanhamento
pedagógico por parte do Professor, da Coordenação e da Família.
As principais considerações a respeito dos testes semanais são:
=> Série: farão avaliações semanais os alunos do 6° ano Fundamental II ao
3° Médio (ensino médio).
=> Conteúdo: matéria estipulada pelo professor, contendo apenas
questões discursivas. O cronograma detalhado está incluído nesta Agenda.
=> A partir do 7° ano deverão ser feitos a tinta, incluindo resolução e
resposta. Avaliações a lápis não serão corrigidas.
Horários:
2° a 5° ano: durante o horário das aulas
6° a 9° ano: sextas-feiras* (período manhã)
1° e 2° médio: quartas-feiras* (período tarde)
3° médio: quintas-feiras* (período tarde)
*salvo exceções já previstas no calendário escolar.
=> Não será permitida a saída do(a) aluno(a) num prazo menor do que 90
min após o início do teste.
=> Para o ensino médio as avaliações semanais serão divididas em grupos
que se alternarão a cada semana, conforme o cronograma, apresentadas
juntamente com o calendário de 2019.

Obs.: Para o EM3 não haverá A.S. de Redação
=> Para todos os segmentos do turno da manhã a divisão das avaliações em
grupos possibilitara:
Maior aprofundamento da matéria, com o uso de diferentes recursos
didáticos, gerando um trabalho mais interessante e enriquecedor dentro de
cada conteúdo;
Maior direcionamento da revisão de matéria, feita em casa pelo aluno;
Questões mais bem elaboradas e que envolvem mais raciocínio;
Divisão mais racionaI e menos dispersiva do tempo destinado a resolução
das questões.
=> O prazo de correções para as avaliações é de 7 dias úteis, ocorrendo a
entrega aos responsáveis sempre às terças-feiras.
2. AVALIAÇÓES MENSAIS
As avaliações mensais serão realizadas ao final de cada ciclo das avaliações
semanais, e abrangerão a matéria das Avaliações Semanais feitas
anteriormente naquele bimestre.
=> Para o ensino médio a sequência da provas será:

Tais provas conterão 8 questões de cada matéria, totalizando 48 questões.
(*somente para o EM3)
=> Séries: 2º ano EF 3ºano EM.
=> As avaliações mensais do 6° ano ao 3° médio serão feitas de manhã em
horário a ser definido pela Direção.
=> Só será permitida a saída do(a) aluno(a) após 90min de prova.
3. SIMULADOS
Os Simulados do Colégio Losango são uma ótima maneira de preparar os
alunos para os exames mais concorridos do país.
=> Série: As três séries do Ensino Médio ministrada ao longo do ano,
contendo o seguinte número de questões:
FECHADOS: Modelo ENEM e PISM / PAS
=> EM1 e EM2
Simulados PISM/PAS
30/03 e06/04 às 08h
08/06e 15/06 às 08h
17/08 e 24/08 às 08h
13/11 e 14/11 às 08h
04/12* e 05/12* às 08h (* Data a ser confirmada após
edital PISM/UFJF)
ENEM (Bernoulli)
18/05 e 25/05 às 08h
=> EM3
16/03 e 25/03 às 08h
01/06 e 08/06 às 08h
07/09 e 14/09 às 08h
ENEM (Bernoulli)
30/03 e 06/04 às 08h
18/05 e 25/05 às 08h
17/08 e 24/08 às 08h
28/09 e 05/10 às 08h19/10 e 26/10 às 08h

4. CADERNO DE TAREFAS
Valorizando as tarefas de casa como excelente oportunidade de
aprofundamento e fixação dos conteúdos trabalhados em sala de aula, 0
Losango Ubá adota o Caderno Especial de Tarefas: devidamente orientado
pelos professores, o aluno do 6° ao 9° ano e Ensino Médio deverá
apresentar, todos os dias, exercícios, pesquisas ou trabalhos referentes a
cada aula do dia anterior. O acompanhamento da execução dessas tarefas
será feito diariamente pela equipe pedagógica da escola, objetivando
transformar o estudo em casa num hábito importante para o melhor
desempenho do aluno.
Observando-se a apresentação completa, organizada e pontual das tarefas
diárias marcadas para casa, a distribuição dos pontos atribuídos às mesmas
obedecerá ao seguinte critério:
=> O(a) aluno(a) deverá entregar seu caderno de tarefas no local
apropriado, assim que chegar 5 escola, às 7h00 da manhã ou as 7h50, caso
ele(a) chegue para o 20 horário.
=> O(a) aluno(a) que escrever palavras e respostas estranhas aquela
matéria não receberá os pontos de tarefa do bimestre naquela disciplina.
=> O(a) aluno(a) deve cuidar da conservação de seu Caderno, pois não serão
aceitos Cadernos mal conservados.
=> O(a) aluno(a) faltoso(a), tão logo retorne 5 escola, deverá procurar os
responsáveis pela fiscalização das tarefas para acertarem a data da entrega
as mesmas não apresentadas durante a ausência dele.
=> A nota máxima atribuída ao Caderno de Tarefas varia de acordo com o
segmento. O valor será de 2 (Fund. II) e 1 (E. M) ponto/bimestre. O total de
pontos obtido ao Caderno de Tarefas dependerá do número de ocorrências
por bimestre. Há três tipos de ocorrências:
- não fazer as tarefas de determinada disciplina;
- deixá-las incompletas ou
- esquecer o Caderno de Tarefas em casa.
=> A nota bimestral atribuída ao Caderno de Tarefas para o E. Médio será
igual a:
- 1 Ponto: se o número de ocorrências por bimestre for no máximo três;
- 0,5 Ponto: se o número de ocorrências por bimestre for Igual a quatro;
- 0 Ponto: se o número de ocorrências por bimestre for maior que quatro.

=> A nota bimestral atribuída ao caderno de tarefas para o fund. II será
igual a:
- 2 Pontos: se o número de ocorrências por bimestre for no máximo três;
- 1 Ponto: se o número de ocorrências por bimestre for igual a quatro;
- 0 Ponto: se o número de ocorrências por bimestre for maior que quatro;
Atenção!
=> O aluno que esquecer sua apostila pela terceira vez terá anulados seus
pontos relativos ao Caderno de Tarefas.
=> A não entrega de comunicados assinados pelo responsável no prazo
estabelecido pela coordenação acarretará em ocorrência no Caderno de
Tarefas (para alunos do Fundamental 11).
=> Os 3os médios não usarão Caderno Especial de Tarefas.
=> Distribuição de Pontos por bimestre para o Ensino Médio:

Ao final do ano letivo, será considerado aprovado o aluno que alcançar
frequência igual ou superior a 75% e aproveitamento mínimo de 60 pontos

em cada conteúdo específico, sendo submetido a estudos de Recuperação
Final o aluno que não atingir esses mínimos.
5 - PROJETO INTERDISCIPLINAR
Esse trabalho visa desenvolver a intercomunicação entre as disciplinas,
prover atividades extra sala, despertar nos alunos o gosto pela pesquisa,
incentivar o trabalho em equipe.
A apresentação do trabalho se dará no seguinte período:
. E. Fundamental II - 2° e 3° Bimestres
. E.M.08a 12/04/2019e09a 13/09/2019
ENTREGA DE BOLETINS
O Boletim Escolar Individual Bimestral será entregue nas seguintes datas:

RECUPERAÇÃO
1. NOVA OPORTUNIDADE
Ao final de cada bimestre, em data previamente estipulada nesta agenda,
o aluno poderá recuperar a nota e aumentá-la em até 80% do valor do
bimestre, em quantas disciplinas ele optar. Para isso, ele deverá procurar o
setor “Coordenação de Provas” preencher um requerimento e pagar o valor
de R$ 15,00 por disciplina.
A nova oportunidade é facultativa para o aluno. Ela será concedida nas
disciplinas em que, ao final de cada bimestre letivo, o aluno obtiver menos
do que 80% (Fundamental I, II e Médio) do total de pontos atribuídos a este
período. As principais considerações a esse processo são:
=> Caso o aluno faça a nova oportunidade, a nota nunca poderá diminuir.
Entre o resultado já alcançado no bimestre e o da recuperação, prevalecerá
o maior valor, podendo este atingir 80% da nota do bimestre.

A nova oportunidade é concedida ao aluno que:
- Perdeu alguma avaliação mensal, semanal, simulado, (2a chamada);
- Quiser melhorar sua nota em até 80% da nota bimestral.
Será concedida uma “NOVA OPORTUNIDADE”, através da aplicação de
uma prova no mesmo padrão da Avaliação bimestral.
- A valorização dessa Nova Oportunidade corresponderá ao somatório das
avaliações semanais, mensais e simulados.
Para a 2a chamada dos simulados Bernoulli, o aluno não terá direito aos
pontos extras.
=> Independentemente da causa da falta à prova, o aluno deverá pagar
uma taxa de R$ 15,00 (quinze reais) por prova de 2ª chamada, nomeada
“Nova Oportunidade”.
- O horário de tal avaliação será sempre extraturno.
- As datas da Nova Oportunidade estão disponíveis no calendário anual de
cada segmento.
=> Valor da Nova Oportunidade para Melhoramento de nota no Ensino
Médio, será de 24 pontos por bimestre.
=> Para o ensino fundamental II as avaliações da N. O serão constituídas:
- 6° ao 8° ano - 5 abertas + 7 fechadas
- 9º ano - 4 abertas + 8 fechadas
Obs: Para Segunda chamada de teste do Ensino Fundamental II o aluno
deverá fazer 4 questões abertas que serão pré-determinadas pelo
professor.
=> Para o Fundamental II a sequência das provas de N.O. obedecerá aos
grupos A/B/C das avaliações semanais.
=> Para o ensino médio a prova de N.O. será composta por 10 questões
objetivas.
=> As provas seguem o seguinte cronograma:
N. O. 1o bimestre - (Ensino Médio)
02/05 às 18h - Fís., Red., Filos., Ingl., Esp., Bio.
03/05 às 18h - Lit., Quím, Hist., Port.
04/05 às 18h - Geom., Mat., Geog., Sociol.

N. O. 2° bimestre
01/08 às 18h - Fís., Red., Filos., Ingl., Esp., Bio.
02/08 às 18h - Lit., Quím., Hist., Port.
03/08 às 18h - Geom., Mat., Geog., Sociol.:>
N. O. 3° Bimestre
16/10 às 18h - Fís., Red., FiIos., Ingl., Esp., Bio.
17/10 às 18h - Lit., Quím., Hist., Port.
18/10 às 18h - Geom., Mat., Geog., Sociol.
N. 0. 4° Bimestre
18/12 às 08h - Fís., Red., FiIos., Bio., Ingl., Esp., Lit., Quí.
19/12 às 08h - Hist., Port., Geom., Mat., Geog., Sociol.
- Para o Ensino Fundamental II a avaliação acontecerá às 14h nos dias
citados anteriormente e a sequência das avaliações, será semelhante a
apresentada nas avaliações mensais.
- Obs.: Para a nova oportunidade do 4o bimestre e as que acontecem aos
sábados, avaliações serão aplicadas as oito horas da manhã.
2. A RECUPERAÇÃO FINAL
Após o término do ano letivo, será concedida uma prova de Recuperação
Final ao aluno cuja soma de todos os pontos obtidos no ano for maior ou
igual a 30% e menor do que 60% do total dos pontos distribuídos no ano.
As principais considerações quanto à Recuperação Final são:
=> O número de disciplinas a que cada aluno pode se submeter para as
provas de Recuperação Final fica Iimitado a:
- 03 (três) disciplinas no Ensino Fundamental e
- 04 (quatro) disciplinas no Ensino Médio.
- Será dada pelo professor, uma orientação para que o aluno, com
assistência da família, possa realizar estudos autônomos em casa, para a
realização da prova de Recuperação Final.
- O valor da prova de Recuperação Final será de 100 (cem) pontos para
cada disciplina. Será considerado recuperado e aprovado na disciplina em
questão o aluno que obtiver, nessa prova, o mínimo de 60%.
A prova será assim constituída:
2° e 3° ano: 15 questões [5 fechadas + 10 abertas]
4º e 5º ano: 16 questões [6 fechadas + 10 abertas]

. 6º e 7ºano:20 questões [8 fechadas + 12 abertas (5 pontos cada uma)]
. 8° e 9° ano: 20 questões [10 fechadas + 10 abertas (5 pontos cada uma)]
. Ensino Médio: 20 questões [todas fechadas (5 pontos cada uma)]
=> As datas da Recuperação Final:
08/0 1/2020
09/0 1/2020
10/0 1/2020
13/01/2020
=> O resultado da recuperação final será entregue dia 18/01/2020.
Importante: Em hipótese alguma haverá 2ª chamada da Recuperação
Final.
4. DEPENDÉNCIA
O aluno do E.M. que não conseguir atingir o mínimo de 60% em, no
máximo, 2 (duas) disciplinas, após a Recuperação Final, terá direito a ir para
a série seguinte cursando apenas os estudos de “DEPENDENCIA”. As
avaliações serão compostas por uma prova no valor de 80 (oitenta) pontos
e um trabalho no valor de 20 (vinte) pontos, cuja matéria será determinada
pelo professor orientador. O aluno terá que atingir 60% de
aproveitamento para será aprovado na disciplina.
O cronograma está assim programado:
- ENTREGA DO TRABALHO: 15 de março de 2019.
- DATA DAS PROVAS:
01 a 05 de abril de 2019 e 24 e 28 de junho de 2019.
23 a 27 de agosto de 2018 e 21 a 25 de outubro de 2019
AVALIAÇÕES PARCIAIS
2° ao 5° ano
1° BIMESTRE
21/02/19 Português (Gramática e Interpretação)
22/02/19 Ciências
27/02/19 Matemática
28/02/19 Geografia
14/03/19 História
15/03/19 Inglês/ Literatura

2° BIMESTRE
16/05/19 Português (Gramática e Interpretação)
17/05/19 Ciências
23/05/19 Matemática
24/05/19 Geografia
30/05/19 História
31/05/19 Inglês/ Literatura
3° BIMESTRE
15/08/19 Português (Gramática e Interpretação)
16/08/19 Ciências
22/08/19 Matemática
23/08/19 Geografia
29/08/19 História
30/08/19 Inglês/ Literatura
4° BIMESTRE
24/10/19 Português (Gramática e Interpretação)
25/10/19 Ciências
31/10/19 Matemática
01/11/19 Geografia
07/11/19 História
08/11/19 Inglês/ Literatura
AVALIAÇÃO INTEGRADA
=> Prova única com 3 (três) questões fechadas de cada disciplina.
OBS.: Português (interpretação de textos)
28/03/2019 - 1º Bimestre
13/06/2019 - 2º Bimestre
12/09/2019 - 3º Bimestre
21/11/2019 - 4º Bimestre

ATIVIDADES INDEPENDENTES

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
2º ao 5º ano

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
6º ao 8º ano

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES
1º ao 2º Médio

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES
3º Médio

