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Orientações 2020 – 1ª e 2ª séries

Nota 01: Verificação da aprendizagem por meio de:

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR: Importante instrumento no processo ensino aprendizagem para 

levantar dados sobre este processo e sobre as transformações qualitativas, oferecendo reflexões para 

ações de melhorias.

Durante o ano letivo os alunos são avaliados em seu desempenho através de:

As avaliações do desempenho escolar são consideradas avaliações formativas.

        Espera-se então, que o aluno do COLÉGIO UNIVERSITÁRIO REALIZAÇÃO busque a construção de sua 

autonomia e se prepare para o mundo do trabalho, tornando-se um adulto com capacidade para refletir, 

escolher e se posicionar diante das situações do dia a dia. Espera-se também, que assuma total 

responsabilidade pelas suas ações.

- Notas Livres: a critério do professor e deverão acontecer entre os períodos estabelecidos em calendário, 

sendo no máximo duas por bimestre.

         Nosso projeto de trabalho visa propiciar o desenvolvimento de habilidades e competências sem deixar 

de considerar a importância do saber universal, através dos conteúdos curriculares com a parceria do 

Sistema POSITIVO.

- Prova Bimestral: uma por bimestre estabelecida as datas em calendário e conforme quadro abaixo:

    HORÁRIO                          ÁREA                         DISCIPLINA(S)          Nº DE QUESTÕES

Das 8h às 12h 

Das 13h30min 
às 17h30min

Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias 

e Matemática

-Física
-Química
-Biologia
-Matemática

12 questões de cada, 
valendo 0,84 cada

Ciências Humanas 
e suas Tecnologias

-História
-Geografia
-Filosofia
-Sociologia

História e Geografia= 12 questões 

de cada, valendo 0,84 cada.

Filosofia e Sociologia= 08 questões 

de cada, valendo 1,25 cada.

1ºDIA

    HORÁRIO                          ÁREA                         DISCIPLINA(S)          Nº DE QUESTÕES

Das 8h às 12h 

Das 13h30min 
às 17h30min

Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias

2ºDIA

Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias

-Língua Portuguesa
-Literatura
-Inglês
-Espanhol

-Redação
-Artes
-Educação Física

Espanhol= 08 questões, 
valendo 1,25 cada.

Produção de texto valendo 
10 pontos.
Artes e Educação Física= 08 
questões de cada, valendo 1,25 cada.



A ausência do aluno na 2ª chamada implicará atribuição de nota zero na respectiva avaliação.

1ª série: das 16h às 17h15min

Terceirão: das 13h30min às 14h45min

Segunda chamada: Em caso de o aluno faltar em dias de avaliações (provas ou notas livres), deverá requerer 

e realizar 2ª chamada, desde que falte por motivo justo, apresentando documento comprobatório 

(atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis.). O requerimento para 2ª chamada 

deverá ser feito na Secretaria do Colégio, até três dias após a realização da avaliação, anexando o 

documento comprobatório. O requerimento será encaminhado à Direção que dará seu parecer de 

deferimento ou indeferimento.

Se deferido com outro tipo de justificativa que não seja o atestado médico, o aluno deverá efetuar o pagamento da 

taxa de R$ 39,78 (trinta e nove reais e setenta e oito centavos) por disciplina de prova e/ou por avaliação de nota livre 

com boleto bancário gerado na Secretaria do Colégio.

Aulas de Educação Física: são ministradas no Ginásio AABB nas quartas feiras, nos seguintes horários:

2ª série: das 14h45min às 16h

O aluno só será dispensado da prática da Educação Física se apresentar problema de saúde comprovado por 
atestado médico ou registro empregatício. O aluno que se encontrar nesta situação deverá elaborar 
trabalho teórico para obter avaliação.

- A avaliação de 2ª chamada da Prova bimestral realizar-se-á em dia e horário determinados pela Direção e/ou 

Secretaria e a de nota livre, pelo respectivo professor.

A média bimestral será o resultado de todos os eventos avaliativos ocorridos no bimestre.

Após o fechamento da nota 01 será registrada a nota 02. Somando-se nota 01 e nota 02 e dividindo por dois 

resultará a média bimestral.

Os alunos que no final do ano letivo alcançarem média anual 7,0 (sete) estarão aprovados. Àqueles que sua 

média final ficar abaixo de 7,0 será oferecida recuperação anual prevista em calendário e Exame Final. Após 

exame final adotar-se-á a fórmula: (Média anual X 1,7) + (Nota do exame final X 1,3)= igual ou maior que 14 

(quatorze) pontos para aprovação.

Primeiramente será calculada a Nota 01. Exemplo: NL+NL+PB/3= Média do Desempenho Escolar (Nota 01). 

Ao aluno que não conseguir média 7,0 (sete) neste aspecto avaliativo será oferecida bimestralmente 

recuperação agendada em calendário. Esta avaliação valerá 10,0 (dez pontos) e se for maior que a média da 

nota 01 esta será substituída pela nota auferida na recuperação.

Os alunos que após os quatro bimestres do ano letivo não obtiverem média 3,0 (três) em uma ou mais 

disciplinas serão considerados reprovados, sem condição de prestar exame final.

Será aprovado quanto à assiduidade, o aluno que obtiver 75% de frequência em todas as atividades do ano 

escolar.

- Nota 02: Avaliação Formativa: nessa avaliação tanto o professor como o aluno participam de todo o 

processo como sujeitos e por isso mesmo, o estudante deve adquirir consciência de seus acertos e erros, 

propor ações de superação e repensar sua forma de agir enquanto cidadão em formação.

Nesta avaliação serão observados os seguintes aspectos comportamentais: participação (nas aulas e em 

todos os eventos do colégio quando convocados), responsabilidade, comprometimento, relacionamento 

interpessoal, proatividade e inciativa em relação aos estudos.



- Das 15h às 16h30min: Atualidades

- Das 16h30min às 18h: Música- Banda Arte dos Sons

São proporcionados nas quintas feiras:

Aulas particulares: não se permite que o Professor do Colégio Universitário Realização ministre aulas 

particulares a seus próprios alunos.

Uniforme: exigido em todas as atividades do Colégio.

Estas atividades são única e exclusivamente do interesse do aluno para que teste seus 

conhecimentos e junto com os professores realize a análise das competências alcançadas e das que não 

conseguiu alcançar, através do resultado individual encaminhado pelo Positivo- TRI. A participação 

dependerá de inscrição prévia (conforme edital a ser publicado). Serão avaliados somente na Nota 02 pela 

participação.

São oferecidos nas sextas feiras previstas em calendário, no turno vespertino, nos laboratórios da 

Unidade de Marcílio Dias.

Laboratórios de Ciências: As atividades experimentais são importantes recursos de aprendizagem 

das disciplinas científicas em qualquer grau de ensino. Sendo assim, vimos realizando um trabalho de 

experimentação pedagógica para o Ensino das Ciências- Física, Química e Biologia-, tendo em vista que um 

bom ensino para a integração entre a teoria e prática. 

Simulados: Para aproximar os alunos da realidade das avaliações oficiais do ENEM serão aplicados 

quatro simulados por ano, compostos por questões da mesma quantidade e formato do exame nacional 

oficial.

- Das 13h30min às 15h: Orientação ao Adolescente

       Projetos Integradores: na educação os projetos integradores são fundamentais para o trabalho 

pedagógico interdisciplinar e contextualizado, auxiliando o estudante na formação para o mundo. 

CALENDÁRIO 2020- 1ª e 2ª série

MARÇO   02 - Início do período para aplicação de notas livres do 1º bimestre. 

                 27  - Aulas práticas Laboratório - turno vespertino

                        24 e 25  - Feriado  Carnaval

JANEIRO   Férias
FEVEREIRO   03 - Retorno das atividades administrativas e acadêmicas

                        05 - Encontro Professores e Direção

                        06 - Formação com Coordenação Pedagógica POSITIVO

                        10 a 14 - Planejamento

                        17 - Início do período letivo e do 1º bimestre



             20 - Recesso

             21 - Feriado  Tiradentes

              08 -  Entrega da planilha de notas com a nota 01-1º B

              08 - Aulas práticas Laboratório - turno vespertino.

              11 -  Início do período para aplicação de notas livres do 2º bimestre

             22 - Final do período de aplicação de notas livres do 1º bimestre

            (conforme edital a ser publicado)

MAIO   01 -  Feriado Dia do Trabalhador

             13 e 15 - Avaliações de recuperação (da prova bimestral) 1º bimestre - turno vespertino

             21 - Conselho de classe do 1º bimestre - 19h

             30 - Final do 1º bimestre

             23 e 24 - 1ª aplicação de simulado ENEM - turno vespertino 

              04 -  Início do 2º bimestre

             20 - Boletins do 1º B finalizados no E-Mestre

JUNHO  11 - Feriado Corpus Christi

             29 e 30 - Provas 1º bimestre 

             28 - Último dia para devolução aos alunos dos trabalhos realizados durante o bimestre

             09 e 10 - Feriado  Páscoa

ABRIL  08 - Páscoa Solidária

              07 - Último dia para devolução das provas bimestrais corrigidas

              30 - Final do período de aplicação de notas livres do 2º bimestre

               12 - Recesso

              (conforme edital a ser publicado)

              13 - Início do 3º bimestre

              09 e 10 - Provas do 2º bimestre

             18 de julho a 02 de agosto - Recesso

              17 - Último dia para devolução aos alunos das provas bimestrais corrigidas

JULHO  08 - Último dia para devolução aos alunos dos trabalhos realizados durante o bimestre

              10 - Final do 2º bimestre

               25 e 26 - 2ª aplicação de simulado ENEM - turno vespertino

              03 - Aulas práticas Laboratório – turno vespertino



                23 - Último dia para devolução aos alunos dos trabalhos realizados durante o     bimestre

SETEMBRO 03 e 04 - 3ª aplicação de simulado ENEM - turno vespertino (conforme edital a ser publicado)

                   09 a 13 - Semana destinada a viagens de estudo

                13 - Conselho de classe do 2º bimestre - 19h

                     18 - Aulas práticas Laboratório - turno vespertino

                   13 - Recesso Dia do Professor e Técnico Administrativo

                   22 - Conselho de classe do 3º bimestre - 19h

                12 - Boletins do 2º B finalizados no E-Mestre

                     24 e 25 - Provas 3º bimestre

                     17 - Final do período de aplicação de notas livres do 3º bimestre

                     28 - Início do 4º bimestre

                05-12-19-26 - Atividades desportivas e lazer no turno vespertino - Ginásio AABB

                05 e 07 - Avaliações de recuperação do 2º bimestre - turno vespertino

                   02 - Último dia para devolução aos alunos das provas bimestrais corrigidas

                   07 e 08 - Avaliações de recuperação do 3º bimestre - turno vespertino

                   12 - Feriado Padroeira do Brasil

                     07 - Atividade cívica - participação em desfile

                21 - Aulas práticas Laboratório - turno vespertino

AGOSTO 03 - Início do período para aplicação de notas livres do 3º bimestre

                   16 - Boletins do 3º B finalizados no E-Mestre

                11 - Comemoração Dia do Estudante

                     25 - Final do 3º bimestre

OUTUBRO 01 - Início do período para aplicação de notas livres do 4º bimestre

                        30 - Provas 4º bimestre

                       05 - Boletins do 4º B finalizados no E-Mestre

                        27 - Festa Anual do Colégio - Lançamento do Livro Anual

                       08-09-10-11-14 - Aulas de recuperação anual (05 dias letivos)

                       15 e 16 - Avaliação final (Exames)

DEZEMBRO  01 - Provas 4º bimestre 

                       04 - Devolução aos alunos das provas bimestrais corrigidas - 9h

                        27 - Último dia para devolução aos alunos dos trabalhos realizados durante o bimestre

                        04 e 06 - 4ª aplicação de simulado ENEM turno vespertino (conforme edital a ser publicado)

NOVEMBRO  02 - Feriado Finados

                       02 - Atividades Natalinas

                       17 - Conselho de classe final 19h

                       17 - Boletins anuais finalizados no E-Mestre

                       18 - Encerramento das atividades do ano letivo

                        13 - Aulas práticas Laboratório - turno vespertino

                        24 - Final do período de aplicação de notas livres do 4º bimestre


