
 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES DO 3º TRIMESTRE LETIVO DE 2018 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 O presente cronograma visa orientar e organizar os estudos dos alunos das turmas do Ensino 

Fundamental da Unidade de Ensino Colégio Madre Imilda, da Rede ICM de Educação. Nossa meta, enquanto 

escola, é a qualificação de seus processos acadêmicos. A utilização dos cronogramas mostrou-se uma 

eficiente ferramenta de organização e desenvolvimento de uma cultura do estudo. Com base neste 

cronograma o aluno e a família podem projetar um plano de estudos, qualificando seu processo de 

aprendizagem.  

No 2º ano, a avaliação acontecerá de forma diária e contínua, observando-se as atitudes, a 

organização, o comprometimento, a responsabilidade, a autonomia. Serão avaliados também os momentos 

de jogos, brincadeiras, atividades escritas (individuais e coletivas), avanço nas hipóteses de leitura e de 

escrita. 

Mensalmente, serão realizados testes de níveis, verificando a evolução psicogenética da construção 

da escrita e da leitura. A recuperação se dá ao longo do processo, através de intervenções pontuais do 

docente. Durante os trimestres acontecerão também testagens escritas, a partir de conteúdos trabalhados e 

explorados nas aulas.  

Avaliações descritivas sistematizadas e avaliações objetivas serão realizadas para o levantamento de 

indicadores pedagógicos do processo de aprendizagem, sua verificação e consolidação.  

Orientações: 

No Madre Imilda, nenhuma série avalia apenas um instrumento. Sempre há vários instrumentos, 

diferenciados, para obtenção dos indicadores pedagógicos que compõe a avaliação do aluno, seja para 

situar pedagogicamente o processo, ou para fins de classificação do aluno (aprovação ou não). 

Avaliações parciais: organizadas durante o trimestre. É o momento de verificação de seus objetivos e 

readequação do planejamento, realizando processos de retomada, recuperando os conteúdos.  O aluno, 

neste momento, deve constatar se as aprendizagens estão ocorrendo conforme o esperado. 

Avaliações finais:  sua função é a verificação da aprendizagem em dado período; geralmente são 

cumulativas.  

Substituição de provas não realizadas: Se acontecer algum imprevisto que impeça o 

comparecimento do aluno nas datas agendadas, solicita-se encaminhamento junto ao SOP (Prof. Toni 

Olsen), das devidas justificativas, conforme normatização já enviada para as famílias, para liberação ou não 

da atividade. A autorização para avaliações fora das datas marcadas é prerrogativa exclusiva da escola e 

segue parâmetros legais e normativos da Unidade de Ensino. As provas que o aluno não compareceu e que 

forem autorizadas pela Unidade de Ensino serão realizadas na data estipulada no cronograma. 

Outros instrumentos:  Trabalhos escolares, testagens específicas, produções escritas ou formas 

específicas de acordo com a dinâmica de cada área do conhecimento ocorrem para que o aluno possa 

interagir com as diferentes linguagens. Da mesma forma, a avaliação qualitativa dos processos da rotina 

escolar são importantes e compõem a avaliação do aluno, através do atento olhar do professor no cotidiano 

da sala de aula. 

Alteração de datas do cronograma: O processo pedagógico é muito dinâmico e orientado para 

atender com qualidade os estudantes. Se, no transcorrer de seu processo de desenvolvimento, 

constatarmos a necessidade de alteração da programação das avaliações, será informado com os devidos 

esclarecimentos. 

Quaisquer dúvidas, consultar a Coordenação Pedagógica da Unidade de Ensino. 

 
                                                                                                                                                                                                   Toni Olsen 

Coordenador Pedagógico 
toni@colegiomadreimilda.com.br 

Fone: (54) 3228-1460 

 



 

 

 

 

 

Turmas 2º A, B e C 
Prova Substitutiva (para alunos que não compareceram em algum 

instrumento e que apresentaram as devidas justificativas) 

30/10/2018 (para avaliações parciais) 

14/12/2018 (para avaliações finais) 

 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

DATA INSTRUMENTO 

Língua Portuguesa 01/10/2018 
Avaliação parcial para levantamento de indicadores pedagógicos e 

definição de procedimentos de recuperação no processo. 

Matemática 28/09/2018 
Avaliação parcial para levantamento de indicadores pedagógicos e 

definição de procedimentos de recuperação no processo. 

Iniciação às Ciências 

e Conhecimentos 

Sócio-históricos 

05/10/2018 
Avaliação parcial para levantamento de indicadores pedagógicos e 

definição de procedimentos de recuperação no processo. 

Língua Portuguesa 06/11/2018 

Avaliação intermediária para levantamento de indicadores 

pedagógicos, focada em leitura e compreensão textual (MODELO 

PARAMETRIZADO). 

Matemática 
08/11/2018 

Avaliação intermediária para levantamento de indicadores 

pedagógicos, focada em desafios e situações-problema (MODELO 

PARAMETRIZADO). 

Língua Portuguesa 03/12/2018 
Avaliação final do trimestre, de caráter cumulativo, para 

consolidação dos resultados trimestrais. 

Matemática 05/12/2018 
Avaliação final do trimestre, de caráter cumulativo, para 

consolidação dos resultados trimestrais. 

Iniciação às Ciências 

e Conhecimentos 

Sócio-históricos 

07/12/2018 
Avaliação final do trimestre, de caráter cumulativo, para 

consolidação dos resultados trimestrais. 

 

  


