
Senhores(as) comandantes e diretores(as), bom dia. 

 

Na 1ª etapa, nos componentes curriculares Arte, Ensino Religioso e Educação Física para o 

Ensino Fundamental, os alunos foram avaliados através de Avaliações Progressivas, sendo 

AP1- 15 pontos e AP2- 15 pontos. No Ensino Médio nos componentes curriculares Arte e 

Educação Física, os alunos foram avaliados através de TA - 02 pontos, AP1- 8 pontos, AS - 10 

pontos e AP3 10 pontos. 

 

Considerando que estes componentes curriculares, foram avaliados na etapa, por diversas 

tipos de atividades, esclarecemos que as avaliações especiais também necessitam de um novo 

formato e uma nova maneira de estabelecer uma pontuação. 

 

Assim, as avaliações especiais (AE), conforme Deeas Esclarece(Considerações a respeito do 

Conselho de Classe e Avaliações Especiais da 1ª etapa), deverão ser organizadas para o 

Ensino Fundamental através de trabalhos escolares, elaboradas pelos respectivos professores-

regentes. No Ensino Médio através da avaliação somativa,elaborada pelo SPE/DEEAS. 

 

Incumbiu-me o Sr. Major Cláudio, Chefe DEEAS3, de informar que a pontuação da AE para 

estes componentes curriculares deverá ser 30 pontos, sendo Trabalho Escolar para o Ensino 

Fundamental e Avaliação Somativa para o Ensino Médio. 

 

Caberá ao professor realizar o lançamento do valor obtido nas AEs, devendo o sistema " Diário 

de Classe Eletrônico realizar o ajuste automático das notas, conforme os seguintes padrões: 

 

- alunos com rendimento abaixo de 60 % ( 18 pontos) da nota da etapa: o teto de melhoria de 

nota será 70% (setenta por cento), ou seja, poderá alcançar a nota 21 (vinte e um) na 1ª Etapa 

letiva. 

- alunos com rendimento acima de 60 % ( 18 pontos) da nota da etapa: o teto da melhoria de 

nota será 90% (noventa por cento), ou seja, poderá alcançar a nota 27 (vinte e sete) na 1ª 

Etapa letiva. 

 

Salientamos, que as notas das AE deverão ser lançadas no Diário de Classe até o dia 24 de 

junho (quarta-feira), às 23h59min. 

 

Respeitosamente, 

 

Viviane Godinho 

Assessora de Planejamento e Monitoramento e Qualidade Educacional 


