
 

 

Prezados pais e alunos, 

A avaliação escolar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem o 

objetivo de fazer uma análise global e integral do estudante.  

Dessa forma, os alunos percebem a importância da avaliação como um processo de 

síntese do conhecimento, além de serem estimulados a darem continuidade aos 

estudos diariamente, por meio de atividades, trabalhos, entre outros; não se restringindo 

apenas ao documento avaliativo. Tornando-os cada vez mais confiantes e apresentando 

melhores resultados na instituição.  

Apresentamos algumas informações importantes que precisarão ser seguidas durante 

todo o ano letivo de 2022:  

 

1. A aplicação das avaliações trimestrais de rendimento (provas) será aplicada 

presencialmente. Anexo calendário das avaliações do 1º trimestre de 2022. 

  

2. Para realizar a 2ª chamada, o estudante ou seu responsável deve preencher o 

formulário de requerimento (será enviado posteriormente) e pagar a taxa estabelecida 

em até 48 horas úteis após o dia da aplicação da prova original. A 2ª chamada 

acontecerá entre 4 a 6 de abril. 

 

3. Esgotado o prazo para justificativa da ausência, não serão aceitas novas inscrições 

para a 2ª chamada. Não há avaliações em terceira chamada, de modo que o não 

comparecimento do estudante na prova de 2ª chamada implica em atribuição da nota 

0,0 (zero) ao estudante na respectiva disciplina. 

 

4. Por se tratar de serviço adicional ao contrato educacional, atestados médicos e 

declarações de comparecimento não abonam a taxa de segunda chamada. 

 

5. O Colégio não realiza avaliações em 2ª chamada para atividades dos Simulados 

(bônus), Recuperação Paralela e Recuperações Finais. 

 

6. Nos dias de aplicação das avaliações de 2ª Chamada e Recuperação haverá aula 

normalmente e as provas serão realizadas no horário contraturno. 

 

7. Trabalhamos por trimestre, com média para aprovação (3º ano ao 5º ano) igual ou 

superior a 7,0 (sete) pontos. 

 Aplicação da AV1: Disciplinas comuns - Período de: 14 a 18 de março.  

 Língua Inglesa: Programa Bilíngue - Período de 21 a 25 de março.  

- Valor: 4,0 pontos - disciplinas comuns e Programa Bilíngue). 

- Formativa (Comportamento, assiduidade, atividades on-line/ presenciais, tarefas e 

participação) - Valor: 3,0 pontos. 

- Projeto literário (Superleitores e Superescritores) – Valor: 3,0 pontos. 

- Simuladinho (bônus - 1 ponto). 

 



 

 

8. Realizamos Recuperação Paralela no 1º e 2º trimestres. No 3º trimestre o aluno que 

não alcançar 21 (vinte um) pontos será submetido à Recuperação Final. 

 

1º trimestre: o aluno que não alcançar os pontos, será submetido à Recuperação. 

 

Conselho de Classe do 1º trimestre: 29/04 

 

Período de recuperação (provas): 18 a 20, 25 e 26 de abril 

 

Encerramento do 1º trimestre: 06/05/2022. 

 

9. Divulgamos o calendário letivo (específico com datas das avaliações), via aplicativo 

e site do colégio e enviaremos sistematicamente, via aplicativo, os conteúdos 

programáticos das avaliações por trimestre. 

 

10. No caso de alguma adversidade, solicitamos que entre em contato com o Colégio: 

 

Telefone: 3552 1494 | E-mail: atendimento.bandeirante@lasalle.org.br 

 

 

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição por meio dos canais de atendimento para 

informações complementares. 

 

“Viva Jesus em Nossos Corações. Para Sempre! ” 

 

Fraternalmente, 

Stefani Karoline - Coordenação Pedagógica Fundamental I 

 

 


