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Princípio sobre momento de realização de provas
As situações de avaliação são cuidadosamente planejadas pelos professores no
momento mais adequado do processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, a
perda de qualquer prova implica prejuízo na aprendizagem e, portanto, deve ser
evitada.

Procedimentos para alunos que perderam provas
Os procedimentos abaixo estão propostos para situações de exceção em que
este princípio não puder ser garantido.


A ausência nas situações de prova só será considerada justificada se
for comunicada
pelos
pais,
por
e-mail
para
a
Secretaria
(secretaria@colegioequipe.g12.br), no próprio dia da ausência, explicitando o
motivo da falta e, sempre que possível, for acompanhada por atestado médico a
ser entregue no momento do retorno do aluno à escola.



Cumpridos estes procedimentos, o aluno poderá solicitar, em formulário próprio, na
Secretaria, nova avaliação. O preenchimento do formulário solicitando a
reposição deverá ser feito até 14h de quarta-feira da semana na qual ocorrerão
as reposições, exceto para avaliações realizadas na quinta-feira, véspera do
dia de reposição (neste caso, o preenchimento do formulário de solicitação
deve ser feito até o final do intervalo, na sexta-feira).



Não serão aceitas solicitações de reposição de avaliação fora das condições
apresentadas acima.



As situações de reposição ocorrerão em dois momentos por bimestre, previamente
agendados para sextas-feiras à tarde (às 13h45). A Secretaria irá divulgar na
véspera da reposição, nos murais das salas, a relação dos alunos e disciplinas em
que farão as avaliações. As provas serão aplicadas pelo setor de apoio educacional,
somente nas seguintes datas:



Datas de reposição

Para avaliações
realizadas no
período

Prazo para
solicitação

16 de março (6ª feira)

Até 15/03

14 de março (4ª
feira)

06 de abril (6ª feira)

De 19/03 a 05/04

04 de abril (4ª
feira)

25 de maio (6ª feira)

De 09/04 a 24/05

23 de maio (4ª
feira)

22 de junho (6ª feira)
Obs. – Haverá Jogo do Brasil pela manhã,
mas prova de reposição mantida às 13h45

De 28/05 a 21/06

20 de junho (4ª
feira)

24 de agosto (6ª feira)

De 31/07 a 23/08

22 de agosto (4ª
feira)

28 de setembro (6ª feira)

De 27/08 a 27/09

26 de setembro
(4ª feira)

26 de outubro (6ª feira)

De 01/10 a 25/10

24 de outubro
(4ª feira)

14 de novembro (4ª feira) – 3ª série
Obs. – Véspera de feriado prolongadíssimo

De 29/10 a 13/11

12 de novembro
(2ª feira)

23 de novembro (6ª feira) – 1ª e 2ª séries

De 29/10 a 22/11

21 de novembro
(4ª feira)

A ausência nos dias de reposição de prova implicará a atribuição do conceito
Z para esta situação de avaliação.



Os professores irão elaborar os novos instrumentos de avaliação e encaminhá-los
para a Secretaria levando em consideração o momento diferenciado do
processo ensino-aprendizagem em que essas avaliações serão realizadas.

Sobre trabalhos - No caso de ausência no dia da entrega de um trabalho, este
deve ser deixado na Secretaria da escola, através de colega ou de um
responsável, no período da manhã.
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