AVALIAÇÕES
ENSINO MEDIO E 9º ANO

ORIENTAÇÕES
2019
Taguatinga Sul e Riacho Fundo I

REDE ISAAC NEWTON
CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO –2019
9º ANO e ENSINO MÉDIO
1º TRIMESTRE
AVALIAÇÃO 01 – PREPARA – NOTA POR DISCIPLINA
 12/03– PREPARA I – Bloco I
 14/03– PREPARA I – Bloco II
AVALIAÇÃO 02 – PAS/ENEM – NOTA POR ÁREA DE CONHECIMENTO
(Aguardar máscara)
 09/04
AVALIAÇÃO 03 – Id (Isaac Discursiva) – NOTA POR DISCIPLINA





06/05– Português, Física e Redação em Língua Portuguesa
10/05– Matemática, Geografia e Filosofia
14/05– Biologia, História e Sociologia
16/05– Química, Inglês, Espanhol e Artes

Provas Substitutivas e Extras
 25/05 – Sábado (Matutino)
AVALIAÇÃO 05 – Integrada (9º ano) – NOTA POR DISCIPLINA
 24/05

1 º SIMULADO IN
 MODELO PAS – 12/04 – das 14h às 18h

REDE ISAAC NEWTON
9º ANO e ENSINO MEDIO
AVALIAÇÕES
 AVALIAÇÃO 01 – PREPARA
Essa avaliação é aplicada ao início de cada trimestre letivo e está organizada em dois
blocos, a saber: Bloco I (Língua Portuguesa, Inglês, Artes, História, Geografia, Filosofia e
Sociologia) e Bloco II (Matemática, Química, Física, Biologia e Espanhol).
As avaliações PREPARA terão início às 07h30 horas e duração de até 02h30min, i.e,
as três primeiras aulas do dia de aplicação; já no vespertino, terão início às 13:30h,
exclusivamente para o 9º ano.
O bloco I se apresentará com 65 (sessenta e cinco) itens, tipos A, B e C, e o bloco II,
com 55 itens; assim distribuídas por componente curricular:
- Bloco I
Disciplina
Língua Portuguesa
História
Geografia
Inglês
Filosofia
Sociologia
Artes

Distribuição de Questões
15 – A
10 – A
10 – A
10 – A
05 – A
05 - A
10 – A

- Bloco II
Disciplina
Matemática
Química
Física
Biologia
Espanhol

Distribuição de Questões
15 – A
10 – A
10 – A
10 – A
10 – A

 AVALIAÇÃO 02 – PAS/ENEM
DA ESTRUTURA
 A avaliação PAS/ENEM constará de 100 itens envolvendo todos os componentes
curriculares, além da prova de Redação em Língua Portuguesa.
 Os itens dessa avaliação poderão ser dos tipos: A, B ou C.
 A avaliação terá início às 07h30’ e duração de 05h, já considerado o tempo dedicado
à transcrição das respostas para a Folha de Respostas e à elaboração do texto final da
prova de Redação em língua Portuguesa.
DA DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática
História
Geografia
Física
Química
Biologia
Inglês
Espanhol
Filosofia
Sociologia
Artes

Número de itens
13
12
09
09
09
09
09
05
05
05
05
10

DA NOTA
A nota da avaliação será distribuída aos componentes curriculares POR ÁREA DE
CONHECIMENTO, como ocorre no ENEM, à exceção de Educação Física e Produção de
Texto, cuja nota será obtida pela correção da Redação em Língua Portuguesa.
 AVALIAÇÃO 03 – “Id”
A avaliação “Id” é predominantemente discursiva, com 07 questões Tipo D, 02 questões
Tipo A e uma questão Tipo C.
Nas disciplinas da área de exatas ou em qualquer outra, quando assim a questão os
exigirem, os cálculos deverão ser obrigatoriamente apresentados.
A avaliação “Id” será aplicada trimestralmente em 04 (quatro) dias regulares de aulas,
conforme a distribuição abaixo, tendo início às 07h30 e duração de, no máximo, 05h10min;
ao fim das quais os alunos estarão dispensados.
1º dia– Português, Física e Redação em Língua Portuguesa
2º dia– Matemática, Geografia e Filosofia
3º dia– Biologia, História e Sociologia

4º dia– Química, Inglês, Espanhol e Artes
DA NOTA
A nota será atribuída por componente curricular, inclusive a de Produção de Texto, obtida
pela correção da Redação em Língua Portuguesa.
 AVALIAÇÃO 04 – “At”
A avaliação “At” é constituída de atividade(s) a serem aplicadas no dia a dia do
trimestre letivo, de caráter avaliativo e mensurável, i.e, a elas devem ser atribuídas notas
individuais.
É obrigatória a definição da programação dessa(s) atividade(s) nos plano de estudos
trimestrais, sendo que nas disciplinas Química, Física e Biologia devem ser experimentais.

DA NOTA
Comporá a At o cálculo da média trimestral, representando 10% da nota final do
trimestre.
 AVALIAÇÃO 05 – “Integrada” (Exclusiva para o 9º ano)
Essa avaliação é constituída exclusivamente de questões tipo C e abrange todas as
disciplinas.
DA NOTA
A nota da avaliação será atribuída por disciplina, à exceção de Educação Física e
Produção de Texto, que possuirá nota própria, obtida pela correção da Redação em Língua
Portuguesa.
 CÁLCULO DA MÉDIA TRIMESTRAL
PARA O ENSINO MÉDIO
O cálculo da média trimestral obedecerá à seguinte fórmula:
Mt= [(P1x30/100] + [(Id+PAS/ENEM)/2x60/100] + (At.x10/100)
PARA O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRÉ-MÉDIO)
O cálculo da média trimestral obedecerá à seguinte fórmula:
Mt= [(Id+Integrada)/2x60/100] + [P1x30/100] + (At.x10/100)

 CÁLCULO DA MÉDIA ANUAL
MF=

M1ºT + M2ºT(2) + M3ºT(3)
6

Onde: MF = Média Final;
M1ºT(1) = Média do 1º Trimestre vezes peso 1;
M2ºT(2) = Média do 2º Trimestre vezes peso 2;
M3ºT(3) = Média do 3º Trimestre vezes peso 3.

Observações Finais:
Em caso de ausência do aluno a um dos exames do PREPARA, a nota do trimestre
será calculado desconsiderando-se a(s) prova(s) perdida(s).
2)
Em caso de perda de uma ou mais avaliação(ões) Id, essa(s) será(ão) aplicada(s), sob
o título de Substitutiva, aos sábados, com valor de R$30,00 por avaliação, sem necessidade
de apresentação de justificativa.
3)
Em caso de perda das avaliações PAS/ENEM ou Integrada, será atribuída nota zero
para o cálculo da média trimestral, salvo na situação de o responsável apresentar atestado
médico do(a) aluno(a); situação em que essas avaliações não serão consideradas para o
cálculo.
4)
As notas obtidas nas provas extras, de caráter totalmente optativo, substituem as
notas das avaliações Id.
Obs.: 1) O aluno, no 1º e 2º trimestres, poderá optar por realizar prova extra em até 04
(quatro) disciplinas, desde que tenha obtido na prova “Id” nota igual ou maior a 3,0 (três)
na(s) disciplina(s) pleiteada(s).
2) A prova extra tem custo de R$15,00 (quinze reais) por disciplina.
3) O aluno que perder a quaisquer avaliações “Id” não terá direito à aplicação de
prova Extra nessas disciplinas; apenas à(a) Substitutiva(s).
5) Os alunos estão dispensados ao final das avaliações Id e PAS/ENEM, o que pode
ocorrer a partir de 2h30’ do início da aplicação.
1)

SIMULADOS
Serão aplicados 4 (quatro) simulados. Cada um deles com nota máxima de 0,5 pontos,
que serão adicionadas à média do trimestre em que foi realizado o simulado, em todas as
disciplinas, à exceção de Educação Física e Produção de textos. No 2º trimestre, essa nota
será obtida pela média aritmética dos simulados aplicados.
Esses simulados, modelos PAS e ENEM, têm caráter obrigatório e serão aplicados
no turno vespertino ou aos sábados, a critério da coordenação, em datas a serem definidas
ao início de cada trimestre.
A ausência a qualquer deles implicará perda do direito à nota no trimestre em
que isso ocorrer.
Obs.: Para o 3º ano, poderão ser aplicados simulados adicionais, de caráter optativo,
que também serão pontuados, com valor máximo de 0,5 pontos, em data(s) definida(s) pela
coordenação.
A Coordenação do Ensino Médio

