
 

        
“Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu” (Ecl 3,1) 

29/01/20 
 

Circular 01 - 1ª, 2ª e 3ª séries EM / 2020 

Assunto: Informações de início de ano 
 

Senhores Pais e Alunos, 

 

É com muita alegria que estamos iniciando mais um ano letivo em nosso colégio. Em 2020 o Colégio                  

Vicentino Virgem Poderosa completa 80 anos e estamos muito felizes em dizer que vocês são parte desta                 

história. Nossa busca por oferecer um ensino de qualidade, alinhado aos valores Cristãos e Vicentinos,               

estará sempre em nosso horizonte e sempre estará no topo de nossas prioridades enquanto instituição de                

ensino.  

Assim, seguem informações importantes para o início do ano letivo.  

 
Currículo Estendido 

 

Desde 2017, o nosso Ensino Médio vem ampliando sua carga horária para atender às demandas               

dessa etapa da escolarização. Implantamos também disciplinas extras em que o aluno tem a liberdade de                

escolher qual cursar em cada trimestre. Em 2020, continuamos aprimorando nossa matriz curricular para              

oferecer uma formação mais completa para a vida, para o trabalho e para a continuidade dos estudos. 

Neste ano, o Ensino Médio mantém as segundas e quartas feiras para o currículo estendido,               

seguindo esses horários: 

 

1ª série: 2as e 4as das 13h45 às 15h15. 

2ª série: 2as das 13h45 às 16h e 4as das 13h45 às 15h15. 

3ª série: 2as e 4as das 13h45 às 16h. 

 

 
Avaliações 
 

Com a mudança do material didático, as avaliações sofreram pequenas mudanças visando melhorar             

o processo avaliativo dos alunos. A primeira mudança para o Ensino Médio diz respeito às datas de                 

aplicação de prova. Em 2020 não teremos aplicação de provas às quartas e às sextas na primeira aula da                   

manhã. Teremos uma semana de provas por trimestre além dos simulados do Poliedro e de atividades                

avaliativas aplicados pelo professor. Na semana de avaliações trimestrais, as provas serão aplicadas na 2ª e                

na 5ª aula e terão duração máxima de duas aulas. A primeira e quarta aula serão normais e a presença será                     

computada. Nos dias das avaliações trimestrais os alunos estarão dispensados a partir da 6ª aula.  

 

 

 

 



a) Avaliação Formativa (AF): (do 6º ano do EF à 3ª série do EM) - possui o objetivo de verificar as                    
eventuais defasagens dos alunos, possibilitando ao professor, realinhar seu planejamento de forma            
a retomar certos conteúdos e habilidades. A Avaliação Formativa será aplicada antes da Avaliação              
Trimestral. A data da AF será definida pelo próprio professor em calendário afixado na sala dos                
professores e agendado no sistema (juntamente com o conteúdo cobrado) para que os alunos e               
familiares possam tomar ciência. 

b) Avaliações Livre (AL): (do 6º ano do EF à 3ª série do EM) - pode ser usada tanto como avaliação                    
formativa quanto como outra avaliação, ficando a critério do professor. Da mesma forma que a               
Avaliação Formativa, a data da avaliação livre será definida pelo próprio professor em calendário              
afixado na sala dos professores e agendado no sistema (juntamente com o conteúdo cobrado) para               
que os alunos e familiares possam tomar ciência. 

c) Avaliação Trimestral (AT): (do 6º ano do EF à 3ª série do EM) - consiste da avaliação trimestral                  
elaborada pelo professor da disciplina, com questões, predominantemente, dissertativas. A          
Avaliação Trimestral deverá ser elaborada considerando a aplicação em duas aulas. As datas             
seguirão calendário pré determinado. 

d) Atividades Diversificadas (AD): (do 6º ao 9º ano do EF) - variam de disciplina para disciplina,                
podendo ser atividades de laboratório em ciências, engajamento no Khan Academy em            
matemática, leitura e produção de texto em língua portuguesa etc. Todas as Atividades             
Diversificadas constarão no planejamento anual do professor, que informará a turma a cada início              
de trimestre. 

e) SAV - Sistema de Avaliação Vicentino: (do 4º ano do EF à 3ª série do EM) - avaliação com questões                    
de múltiplas escolhas aplicada em todas as escolas da Rede Vicentina com devolutiva referente aos               
níveis cognitivos alcançados e os pontos de atenção em cada disciplina. Essa avaliação não será               
usada na composição da média trimestral, sendo usada unicamente de forma diagnóstica para             
retomada de conteúdos e habilidades. 

f) SAV - Larga escala: (5º e 9º ano do EF e 3ª série do EM): avaliação com questões de múltipla                    
escolha aplicada em todas as escolas da Rede Vicentina. Essa avaliação não será usada na               
composição da média trimestral, sendo usada unicamente de forma diagnóstica para retomada de             
conteúdos e habilidades. Data de aplicação: 30 de setembro. 

 
 
Composição da média trimestral  
 

A composição da média seguirá o seguinte cálculo: 

 
1º, 2º e 3º Tri: 

 MF =  ( 2
AT  (7,0) + AF  (4,0) + AL (3,0) ) +  ( 3

SP  (3,0) + Eletiva (3,0)+Empreendedorismo/TCC (3,0) )   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Avaliações trimestrais  
 

Serão aplicadas duas avaliações trimestrais por dia sempre na 2ª e 3ª aula e 5ª e 6ª aulas. A 1ª e 4ª                      

aulas serão normais sendo obrigatório a presença. Nos dias das avaliações trimestrais os alunos serão               

dispensados após o término da 6ª aula.  

  

1º trimestre:  

1ª e 2ª série: 14/04 à 17/04 e 24/04. 

3ª série:  13/04 à 16/04 e 22/04. 

 

2º trimestre:  

1ª, 2ª e 3ª série: 12/08 à 18/08. 

 

3ª trimestre:  

1ª, 2ª e 3ª série: 11/11 à 17/11. 

 

 

Avaliação Substitutiva  

 

● Caso o aluno deixe de realizar uma avaliação, o professor aplicador deverá preencher a requisição               

de avaliação substitutiva, e entregar para o Inspetor do corredor. Os inspetores entregarão as              

requisições aos alunos o mais breve possível. O aluno, de posse da requisição, deverá entregá-la               

para a Orientadora Renata, devidamente assinada pelo responsável, juntamente com o atestado            

médico ou recibo de pagamento.  

● As substitutivas das Avaliações Formativas e Livres serão aplicadas às 3as feiras das 13h45 às 15h15,                

sempre na semana subsequente a atividade perdida. Já as substitutivas das Avaliações Trimestrais             

seguirão calendário previamente definido e enviado via circular aos alunos, pais e professores. 

● No caso de avaliação substitutiva de recuperação, somente será aplicada mediante apresentação            

de atestado médico e/ou justificativa pertinente da família. 

● Os alunos que não solicitarem a avaliação substitutiva ou não comparecerem na data e horário               

marcados para sua realização, perderão o direito de fazê-la, exceto no caso de doença (atestado               

médico). 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica. 


