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SISTEMA DE AVALIAÇÃO E 
CÁLCULO DA NOTA TRIMESTRAL 

Alunos do Ensino Fundamental 2 
 
 

Prezadas famílias  
 
Dentre as mudanças efetuadas no Ensino Fundamental 2 do ano passado para este, 

está a alteração no sistema de avaliação e no cálculo da nota trimestral. 

Essas mudanças se iniciam, na verdade, com a construção de instrumentos que os 

alunos receberam já nas primeiras aulas do ano: os Planos de Estudos. Nesse 

documento, cada professor apresenta o curso a seus alunos, destacando e 

problematizando os principais temas e conteúdos (conceituais, procedimentais e 

atitudinais) que serão estudados em suas aulas ao longo do trimestre.  

É muito importante que as famílias também conheçam esses materiais. 

Além disso, os Planos de Estudos trimestrais apresentam quais são os principais 

objetivos de aprendizagem que estão previstos para esse período, em cada 

disciplina. Ao apresentar esse documento para os alunos, nossa intenção é contribuir 

para que eles se apropriem do caminho a ser percorrido ao longo do trimestre, 

inclusive no que diz respeito às formas pelas quais suas aprendizagens serão 

avaliadas. 

 

Os objetivos de aprendizagem, sempre atrelados a instrumentos de avaliação 

condizentes, permitem um maior controle, por parte dos alunos, de seu próprio 

processo de aprendizagem. A ideia é que, à medida que o trimestre avança, vá 

ficando cada vez mais claro para eles aquilo em que estão tendo mais ou menos 

dificuldade. 

 

Os professores também ganham, assim, melhores condições de acompanhar os 

processos de aprendizagem de cada um de seus alunos e das turmas em geral, 

podendo fazer ajustes no seu planejamento e oferecer as ajudas apropriadas, nos 

tempos apropriados (por exemplo, ao convocar alunos para as aulas de recuperação 

paralela, das quais trataremos em comunicado específico). 

 

Na escola, portanto, a avaliação passa a ter, cada vez mais, uma intenção formativa 

e não apenas certificadora: com as avaliações propostas nos planejamentos dos 

cursos e explicitadas nos Planos de Estudos das diversas disciplinas, esperamos 

recolher mais e melhores informações sobre o desenvolvimento dos alunos, sempre 

com a intenção de que eles possam aprender mais e melhor. 

 



Do ponto de vista prático, para aqueles que já eram nossos alunos no ano passado, 

esses princípios sustentam algumas mudanças importantes, que estão resumidas a 

seguir. 

Cálculo da nota trimestral 

 

2017 - Até o ano passado, a nota de cada Período era calculada de acordo com a 

fórmula: 

 
6P + 3A + Att

10
 

 

Nela, “P” significava uma média aritmética entre a Prova de Final de Período e a 

média das quatro Provas Semanais (sendo que a nota mais baixa das quatro era 

descartada) – ou seja, era uma média das notas obtidas pelos alunos em provas – e 

tinha peso 6. Por sua vez, “A” representava a média de quaisquer outras avaliações, 

a critério do professor, que, em princípio, não tivessem o formato de prova, e tinha 

peso 3. Por fim, com peso 1, “Att” representava uma nota de postura de estudante.  

 

2018 - A partir deste ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Língua Espanhola e Língua Inglesa, os 

alunos chegarão a uma nota trimestral composta da seguinte maneira: 

 

Peso na 

composição da 
nota trimestral 

 Descrição 

40% 

Nota na 
Prova 
Trimestral 

 
A nota na Prova Trimestral corresponderá a 40% 

da nota trimestral do aluno. Ela será realizada 

sempre ao final do segundo mês de cada 

trimestre. Caso a nota do aluno nesta prova 

venha a ser inferior a 6,0, ele terá a 

oportunidade de fazer uma Prova de 

Recuperação, cuja nota substituirá a da Prova 

Trimestral se for maior do que esta. 

60% 
Média 
Parcial 

 
A Média Parcial é a nota a que cada aluno 

chegará, em cada disciplina, a partir dos 

instrumentos parciais de avaliação. Além da 

Prova Trimestral, cada uma dessas disciplinas 

precisa oferecer, no mínimo, outros três 

instrumentos de avaliação, sendo dois antes e 

um depois da Prova Trimestral. Pode ser que, por 

exemplo, em Matemática, eles tenham peso 

igual, mas que em Ciências da Natureza tenham 

pesos distintos. Isso está explicitado no Plano de 

Estudos de cada disciplina. Além dos três 

instrumentos de avaliação, a Média Parcial pode 

também incorporar uma avaliação criteriada da 

postura de estudante, sempre que compartilhado 

com os alunos no Plano de Estudos. 

          



Um dos instrumentos parciais de avaliação pode ser uma prova parcial, mas a ideia é 

que não sejam provas, para que os alunos tenham acesso a diferentes modalidades 

avaliativas, representativas de diferentes formas de (e conteúdos a) aprender. 

 

Os instrumentos parciais de avaliação vêm suprir a necessidade de termos, ao longo 

do trimestre, informações realmente consistentes sobre o desenvolvimento dos 

alunos. Eles permitem avaliações mais robustas do que as possibilitadas pelas Provas 

Semanais, especialmente porque foram planejados para avaliar as aprendizagens de 

objetivos de aprendizagem específicos. Como se verá, os alunos continuarão tendo 

suas aprendizagens avaliadas de maneira contínua e frequente ao longo do 

trimestre, mas de forma mais diversa e, sobretudo, mais orgânica em relação às 

aulas. 

 

Na disciplina de Convivência Ética, assim como no ano passado, os alunos serão 

avaliados por percursos que não resultam em uma nota trimestral. Em Artes e 

Educação Física, os professores chegarão a uma nota trimestral com base em 

avaliações do processo de aprendizagem do aluno nas aulas, lançando mão dos 

instrumentos de avaliação apropriados para tal. 

Períodos e Trimestres 

 

2017 - Em 2017, o ano letivo estava dividido em três Períodos – dois menores no 

primeiro semestre e um maior no segundo. Na composição da nota anual do aluno, 

esses Períodos tinham pesos diferentes: o primeiro Período tinha peso 1, o segundo, 

peso 2, e o terceiro, peso 3. 

 

2018 - A partir de 2018, a escola passa a dividir o ano letivo em Trimestres com 

quantidades equivalentes de dias letivos. As notas de cada trimestre passam, 

também, a ter peso igual na composição da nota anual. 

Recuperação 

 

2017 - Ao longo do ano de 2017, a recuperação se dava após o fechamento da nota 

dos alunos em cada Período. Assim, apenas no mês de julho ocorriam as aulas de 

recuperação relativas aos dois primeiros Períodos do ano, enquanto no final do ano 

era preciso separar um momento para, depois de fechadas as notas do terceiro 

Período, os alunos poderem fazer as aulas e as provas de recuperação. 

 

2018 - Com a intenção de oferecer apoio aos alunos com dificuldades ao longo do 

trimestre, visando a que eles se recuperem enquanto os temas e conteúdos ainda 

estão sendo trabalhados em aula, a partir deste ano a recuperação passa a se 

configurar como um processo ao mesmo tempo mais complexo e mais efetivo. 

Uma vez realizadas as primeiras avaliações, os professores conseguirão mapear 

eventuais dificuldades. Isto já servirá de estopim para o início do processo de 

recuperação, que será contínuo e paralelo ao trimestre. Nessa condição, os alunos 

com alguma dificuldade poderão passar por até quatro modalidades diferentes de 

recuperação: 

 

 Convocação para aulas de recuperação (que terão início em 23/02) 

 Convocação para a realização de Trabalhos Pessoais, que constituem novas 

oportunidades de se enfrentarem com os mesmos conteúdos 

 Recomendação expressa de que frequentem o Plantão de Dúvidas 



 Realização de Prova de Recuperação para aqueles que tiverem obtido nota 

inferior a 6,0 na Prova Trimestral 

Todos os esforços serão envidados no sentido colaborar para que os alunos que não 

estão aprendendo possam passar a aprender. 

 

Em um próximo comunicado, trataremos especificamente do processo de 

recuperação paralela e da primeira convocação de alunos para as aulas de 

recuperação, que ocorrerão sempre às sextas-feiras, das 14h às 15h. 

 

Todas as mudanças no sistema de avaliação e no cálculo da nota trimestral traduzem 

nossa reiterada preocupação em fazer um acompanhamento fino dos processos de 

aprendizagem de cada aluno. Nas reuniões com as famílias, que se aproximam, 

poderemos tratar também desses aspectos e esclarecer dúvidas que eventualmente 

ainda restem. 

 
Atenciosamente, 
 
Daniel Vieira Helene 
Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 

 
Rua Comendador Elias Zarzur, 301  

Alto da Boa Vista – São Paulo  
Tel: +55 (11) 3878 6700 
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