
 
 
 
 
 
 
 

 
COLÉGIO LA SALLE / NÚCLEO BANDEIRANTE 

 

Prezados pais e responsáveis, 

Para o bom desempenho escolar dos nossos estudantes apresentamos a dinâmica de atividades 
e avaliações do ano letivo de 2020: 

1. Regime trimestral com média para aprovação igual ou superior a 7,0 (sete) pontos. 

2. Recuperação Paralela no 1º e 2º trimestres. No 3º trimestre o aluno que não alcançar 21 (vinte 
um) pontos será submetido à Recuperação Final. 

3. Avaliações Trimestrais: 

6º ano ao 8º ano: 
AV1(4,0 pontos) + AV2(3,0 pontos)  + AV3(3,0 pontos) 
  
9º ano ao Ensino Médio: 
AV1(3,0 pontos) + Multidisciplinar (2,0 pontos) + AV2(2,0 pontos) + AV3(3,0 pontos) 
 

Legenda das Avaliações: 
  
AV1: Avaliação de cada disciplina. Tipos de itens A, B, C ou D: 
- Tipo A: julgamento de Certo (C) ou Errado (E). 
- Tipo B: situação-problema, solução representada por resultado numérico. 
- Tipo C: múltipla escolha. 
- Tipo D: resposta dissertativa. 
  
AV2: Avaliação modelo ENEM. Dois cadernos: 
Caderno 1 (Linguagens, Códigos e Ciências Humanas) 
Caderno 2 (Matemática e Ciências da Natureza) 
Tipos de itens C: múltipla escolha. 
  
Avaliação Multidisciplinar: 9º ano e Ensino Médio 
Avaliação temática com todas as áreas de conhecimentos e parametrizada pelo modelo 
PAS/UnB. 
 
AV3: Avaliação Formativa 
Participação acadêmica, trabalhos, atividades de classe e casa. 
  
Simulados: Ensino Médio 
Avaliação trimestral realizada no contra turno escolar. Participação opcional. Inscrições na 

secretaria do Colégio. O simulado não é taxado, porém o aluno inscrito que não comparecer na 
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avaliação assumirá o custo operacional da prova. Participarão os alunos que realizarem as 
inscrições no prazo. A avaliação será convertida em bonificação nas notas do trimestre. 
  
Recuperação: Avaliação de cada disciplina 
Valor: 10,0 (dez) pontos. 
 

Tipos de itens A, B, C ou D: 
- Tipo A: julgamento de Certo (C) ou Errado (E). 
- Tipo B: situação-problema, solução representada por resultado numérico. 
- Tipo C: múltipla escolha. 
- Tipo D: resposta dissertativa. 
 
4. Cronograma de Atividades 
Trimestralmente serão enviados, via aplicativo e disponibilizados no site da escola, os 
Cronogramas de Atividades. 
  
5. Conteúdos 
Divulgação sistemática dos conteúdos obedecendo ao cronograma de avaliações. 
  
7. Datas 
Calendário letivo amplamente divulgado (agenda escolar, calendário de mesa, site e salas de 
aula). 
 
8. Horários 
- AV1 e AV2 (Caderno 1 e 2): aulas regulares até às 9h10 / Intervalo das 9h10 às 9h25 / Início das 
avaliações às 9h30 / Saída da sala e final das avaliações às 12h. 
  
- Multidisciplinar e Simulado (9º ano e Ensino Médio): início das avaliações às 7h30 / Saída da 
sala a partir das 11h30 e final das avaliações às 12h30. Lanche rápido na sala, sugerimos opções 
saudáveis (barra de cereal, frutas, água e suco). 
  
Estamos à disposição para informações complementares. 
  
Atenciosamente, 
  
Simoneuza Oliveira 
Coordenação Pedagógica 
Colégio La Salle Núcleo Bandeirante 

 


