
 

 

 

 

Barra Mansa, 10 de março de 2020. 

 

Informativo aos Srs. Pais e/ou Responsável pelos alunos do 4º ano: 

 

Conforme informado nas reuniões de pais em fevereiro, seguem abaixo esclarecimentos sobre o 

Sistema de Avaliação CVD 2020. 

 

1) Pontuação dos trimestres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Quanto à Recuperação Trimestral (1º e 2º trimestres): 

Após a análise do boletim, em caso de haver nota abaixo da média (21,0 no 1º/2º trimestre e 28,0 no 3º 

trimestre), a família poderá escolher em até três componentes curriculares avaliados por nota: 

Português/Produção de Texto, Matemática, História, Geografia, Ciências e Língua Inglesa. 

 

É de responsabilidade da família do aluno fazer o requerimento da Avaliação de Recuperação na 

Secretaria, no prazo de 48 horas após a entrega do boletim, conforme o Calendário Letivo. 

As avaliações de Recuperação serão realizadas após o horário de saída do turno, de acordo com o 

cronograma estabelecido pela Coordenação Pedagógica. 

Antes das avaliações de Recuperação e após a entrega dos boletins, acontecerá a Semana de Estudos 

Revisionais. Nesse período os professores farão revisão dos pontos principais dos objetos do 

conhecimento (conteúdos) do trimestre. Todos os alunos participarão dessa Semana, 

independentemente se farão ou não avaliação de Recuperação Trimestral. 

Após a Recuperação Trimestral, a nota do aluno poderá ser alterada, não podendo ultrapassar a média 

do trimestre. Caso o rendimento do aluno na Recuperação não seja satisfatório, será considerada a 

nota maior: o somatório do trimestre ou a nota da avaliação de Recuperação. 

 

3) Quanto à Recuperação Anual, após do 3º trimestre: 

O aluno poderá participar da Recuperação Anual em até 3 (três) componentes curriculares, assim como 

em cada Recuperação Trimestral. 

Ressaltamos que estará reprovado automaticamente o aluno que precisaria participar da Recuperação 

Anual em mais de 3 (três) componentes curriculares. 

 

 

 



 

4) Distribuição da pontuação da nota da A2 (Valor 8,0) no 1º trimestre/2020: 

 

CIÊNCIAS 

 Avaliação Escrita = Valor 4,0 

 Trabalho em grupo = Valor 1,0 

 Organização / Autocorreção das atividades = Valor 1,0 

 Participação efetiva nas aulas práticas = Valor 2,0 

 

GEOGRAFIA  

 Avaliação Escrita = Valor 5,0 

 Trabalho em grupo = Valor 2,0 

 Organização / Autocorreção das atividades = Valor 1,0 

 

HISTÓRIA  

 Avaliação Escrita = Valor 5,0 

 Trabalho em grupo = Valor 2,0 

 Organização / Autocorreção das atividades = Valor 1,0 

 

LÍNGUA INGLESA 

 Avaliação Escrita = Valor 5,0 

 Avaliação Oral = Valor 2,0 

 Atividades Complementares = Valor 1,0 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 Leitura Oral = Valor 1,5 

 Ditado de palavras = Valor 1,5 

 Ditado de frases = Valor 1,0 

 Organização / Autocorreção das Atividades = Valor 2,0 

 Participação no Clube do Livro = Valor 2,0 

 

MATEMÁTICA  

 Avaliação Escrita = Valor 2,5 

 Trabalho em grupo (Geometria) = Valor 1,0 

 Problemas = Valor 2,0 

 04 operações com prova real = Valor 1,0 

 Ditados de tabuada e escrita por extenso = Valor 1,5 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

 Participação nas produções cooperativas do trimestre = Valor 1,0 

 Organização da pasta = Valor 1,0 

 Reescrita de textos = Valor 1,5 

 Avaliação Escrita (gênero textual: fábula) = Valor 2,5 

 Avaliação Escrita (gênero textual: e-mail) = Valor 2,0 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Cristiane da Costa Viana 

Coord. Pedagógica do EF Anos Iniciais 


