Normas do funcionamento do Ensino Médio
2014.
Para um melhor funcionamento do Ensino Médio neste ano e baseados
na experiência de anos anteriores, estabelecemos algumas normas que
deverão ser seguidas por todo o corpo docente, coordenação, alunos e pais.
1. O aluno deverá ser muito pontual para que não perca conteúdo
programático. Tudo o que é ensinado é importante.
2. A programação de cada trimestre estará sempre disponível no site da
escola (www.externatoescola.com.br) com tempo hábil para verificação
de aulas, provas e plantões. Também estará disponível nos painéis das
salas e no facebook da coordenação. Enviar solicitação para Lúcia
Helena Perez.
Havendo dúvidas, o aluno poderá questionar a
coordenação ou qualquer professor, visto que não temos coordenador
de classe. Dessa forma, evitem marcar médico, viagem ou qualquer
outro compromisso em datas em que as atividades escolares devem ser
priorizadas.
3. Havendo extrema necessidade de perda de uma prova l, isso deverá ser
avisado antecipadamente para a coordenação e para o professor que
ministra as aulas daquela disciplina. O motivo será avaliado pela
coordenação e pelo professor e, se considerado justo, abrirá a
possibilidade da 2ª chamada. A mesma tem um custo. Portanto, o aluno
deverá acertar o valor na secretaria e entregar o comprovante para o
professor uma semana antes da 2ª chamada. Segundo o regimento
escolar, o aluno poderá fazer 2ª chamada de, no máximo, duas
disciplinas. Se perder mais provas, terá a média das notas alcançadas
nas demais avaliações.
OBS: A avaliação chamada SIMULADO não pode ser refeita.
Portanto, se o aluno perder essa prova, não terá outra chance. Está
em análise a possibilidade de fazer uma proporção das provas de
múltipla escolha feitas ao longo do trimestre.
4. Para 2014, fizemos uma alteração no regimento escolar a respeito das
recuperações. Não haverá mais prova, apenas recuperação de
conteúdo, como já está sinalizado no calendário e conforme recomenda
a lei. Ao final dos trimestres, haverá uma semana de exames para quem
não atingir média 6,0. Nessa ocasião, o aluno ainda poderá fazer prova
de todas as disciplinas, mas, caso não consiga recuperar e atingir a
média 6,0, ele só poderá fazer Recuperação Intensiva em 4 disciplinas,
necessitando atingir a média 5,0.

5. Os alunos do Ensino Médio já são maduros o suficiente para resolverem
suas dúvidas com professores e coordenação, não havendo
necessidade de os pais ligarem constantemente na escola para saberem
se tudo está correndo bem. Quando necessário, faremos a convocação
dos responsáveis, ou, quando os responsáveis tiverem que comunicar
algo à escola que não possa ser por meio do aluno, poderão livremente
procurar pela coordenação.
6. Os alunos que quiserem participar de jogos pela escola deverão assumir
a responsabilidade por possíveis perdas de provas e aulas. Não é a
escola que monta o calendário dos jogos, portanto não temos como
evitar que os mesmos sejam em dias de provas. Se a família não
concorda que o aluno participe de jogos, basta avisar a coordenação ou
o professor Miranda. Ninguém é obrigado pela escola a participar de
jogos, apenas da Educação Física. O aluno que perder provas por esse
motivo terá direito à 2ª chamada sem o pagamento da mesma.
7. A atividade física oxigena o cérebro. Logo, ajuda nos estudos. Não forje
um problema físico que o aluno não tem para que ele seja dispensado.
Agindo com a verdade, poderemos ajudar o aluno, inclusive nas
questões que envolvem a autoestima. Temos a opção da aula de dança
para quem não gosta da prática de esportes.
8. Os projetos são um grande aprendizado para os alunos. Apesar de não
serem obrigatórios, percebemos por experiência que alunos envolvidos
com projetos melhoram a comunicação conosco e se envolvem mais
com as questões escolares e familiares.
9. O uso de celular em sala de aula é proibido. Se entregue à
coordenação, o celular só será devolvido aos responsáveis. Se houver
necessidade de ligação urgente, é só pedir à coordenação e a ligação
será feita do telefone da escola. A escola não se responsabilizará em
caso de dano, perda ou desaparecimento do celular. Aos pais,
pedimos a gentileza de não ligarem para os celulares de seus filhos nem
atenderem ligações deles durante o período de aula. Utilizem, por favor,
o telefone da escola.

10. Avaliação.

Provas 2014

P1 – 1° trimestre – 20/02

P3 – 1° trimestre – 31/03

P1 – 2° trimestre – 04/06

P3 – 2° trimestre – 05/08

P1 – 3° trimestre – 22/09









4 questões dissertativas de
Matemática
4 questões dissertativas de
Português
2 testes de Química
2 testes de História
2 testes de Biologia
2 testes de Física
2 testes de Geografia
2 testes de Inglês

P3 – 3° trimestre - 29/10









4 questões dissertativas de
Geografia
4 questões dissertativas de Biologia
2 testes de Química
2 testes de História
1 teste de Inglês
2 testes de Matemática
2 testes de Física
3 testes de Português (2 Literatura e
1 Gramática)

P4 – 1° trimestre – 15/04

P2 – 1° trimestre – 14/03

P4 – 2° trimestre – 14/08

P2 – 2° trimestre – 27/06

P4 – 3° trimestre - 12/11

P2 – 3° trimestre - 09/10









4 questões dissertativas de Inglês
4 questões dissertativas de Física
2 testes de Química
2 testes de História
2 testes de Biologia
2 testes de Matemática
2 testes de Geografia
2 testes de Português










4 questões dissertativas de História
4 questões dissertativas de Química
2 testes de Física
2 testes de Geografia
1 teste de Inglês
2 testes de Matemática
2 testes de Biologia
3 testes de Português (1 Literatura e
2 Gramática)

PROVAS DE ESPANHOL

PROVAS DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

1° TRIMESTRE –16/04

1° TRIMESTRE – 11/04 (2ºA, 2ºB, 1ºB E
1ºA)
15/04 (2ºC, 1ºD, 3ºC E
3ºB)
16/04 (3ºA E 1ºC)

2° TRIMESTRE – 20/08
3° TRIMESTRE – 12/11

2° TRIMESTRE – 15/08 (2ºA, 2ºB, 1ºB E
1ºA)
19/08 (2ºC, 1ºD, 3ºC E
3ºB)

20/08 (3ºA E 1ºC)

18/11 (2ºC, 1ºD, 3ºC E 3ºB)
18/11 (3ºA E 1ºC)

3° TRIMESTRE – 14/11 (2ºA, 2ºB, 1ºB E
1ºA)

SIMULADOS
1° TRIMESTRE – 25/04
2° TRIMESTRE – 28/08
3° TRIMESTRE – 19/11
2ª chamada – 22/04, 19/08, 25/11 – Matéria do Trimestre
Pontuação
8,0 pontos da prova dissertativa de cada disciplina (2,0 cada questão)
ISSO PODE SE ALTERAR A CRITÉRIO DO PROFESSOR
10,0 pontos do Simulado - IMUTÁVEL
12,0 pontos – Média dos testes das 4 provas - IMUTÁVEL

