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AVALIAÇÃO SEMANAL - ATs 
Alunos de 1ª e 2ª série do Ensino Médio 

 

Prezadas famílias  

As mudanças efetuadas no Ensino Médio neste ano visam, como sempre, 

favorecer o aproveitamento escolar dos alunos. 

Dentre elas, estão a alteração na distribuição e no tempo das aulas do 

período da tarde e a alteração no sistema de avaliações. Como ocorre em 

qualquer processo de mudança, ajustes são necessários e vêm sendo feitos, 

principalmente relacionados a composição dos blocos de disciplinas nas 

avaliações, número de questões por disciplina, formato das questões e tempo 

de realização das provas semanais. 

Na primeira semana de avaliações, fizemos uma sondagem com 

aplicação de provas das disciplinas de Matemática e Português (sem considerar 

o resultado no cálculo de notas), e na segunda semana iniciamos as provas 

dissertativas do Bloco 1. Na aplicação destas provas, promovemos as seguintes 

mudanças:  

 

 organização de grupos heterogêneos em quatro salas de aplicação, com 

alunos de 1º e 2ºano; 
 

 redução de itens por questão dissertativa nas disciplinas; 
 

 Produção de questões mais adequadas à avaliação da aprendizagem dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula 
 
Tendo em conta o resultado dessas avaliações e as primeiras percepções 

de alunos e professores, serão realizados novos ajustes para as próximas 
provas semanais: 

 

 possibilidade de realizar as provas até às 16h aos alunos que 
necessitarem de mais tempo, em caráter de adaptação; 
 

 adequação da distribuição de itens nas questões, mantendo o nível de 
exigência e complexidade necessários. 

Salientamos que a avaliação tem uma intenção formativa e não apenas 

certificadora. Ela nos possibilita recolher mais e melhores informações sobre o 



desenvolvimento dos alunos e, assim, nos permitem direcionar esforços no 

sentido do aprimoramento das aprendizagens. Desse modo, é imprescindível a 

participação dos alunos nesse processo de ajustes no sistema avaliativo, 

principalmente no que se refere às últimas avaliações. 

Durante a semana, muito deles nos relataram que tiveram dificuldade 

de realizar as provas no tempo estipulado. Para que esse problema seja 

minimizado e a média nas disciplinas não seja prejudicada, eles poderão indicar 

a prova que não conseguiram concluir em uma hora e meia. A nota desta 

avaliação não será considerada na média das provas semanais. Ou seja, a 

média das ATs desta disciplina será composta somente por duas notas, da 

seguinte forma: 

AT1 (cancelada) + (AT2 + AT3 + AT4) - descarte = soma das ATs 

        2          

Desse modo, os alunos terão suas aprendizagens avaliadas 

continuamente ao longo do trimestre, de forma diversa e, sobretudo, mais 
orgânica em relação às aulas. A ideia é que, à medida que o trimestre avança, 
eles consigam adequar o tempo de resolução das questões ao tempo padrão 
das provas típicas do Ensino Médio, como preparação gradativa ao vestibular, 
e que tenham, ainda, cada vez mais clareza sobre o que lhes é mais ou menos 
desafiador. Vale a pena lembrar que há vários instrumentos parciais de 

avaliação, para que tenham acesso a diferentes formas de expressar suas 
aprendizagens e para que obtenhamos, ao longo do trimestre, informações 
realmente consistentes sobre o desenvolvimento de cada um.  

Além disso, a fim de oferecer aos alunos com dificuldades ao longo do 

trimestre recuperação efetiva dos temas e conteúdos trabalhados em aula, a 
partir deste ano a recuperação passa a se configurar como um processo 
contínuo e paralelo ao trimestre.  

Reiteramos que as mudanças no sistema de avaliação e recuperação 

traduzem nossa insistente preocupação em fazer um acompanhamento fino 
dos processos de aprendizagem de cada aluno.  
Estamos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas que eventualmente 

ainda restem. 
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