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Comunicado nº 18 - 3/2021/ NAP IV 
Assunto:  Informações gerais e Processo Avaliativo 2021 
Público Alvo: responsáveis pelos estudantes do Ensino Médio  

 
Taguatinga, 5 de março de 2021. 

 

“A educação é uma obra de amor”. 
São Marcelino Champagnat 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

Saudações Maristas! 

 
Seguem informações referentes ao processo avaliativo Marista 2021. 

      
 

AVALIAÇÕES - P1, P2, P3 e P4 
 
São distribuídos 100 (cem) pontos em 3 (três) trimestres (ou etapas) da seguinte forma: 

• 1º Trimestre: 30 pontos – aproveitamento de 70% = 21,0 pontos 
• 2º Trimestre: 35 pontos – aproveitamento de 70% = 24,5 pontos 
• 3º Trimestre: 35 pontos – aproveitamento de 70% = 24,5 pontos 

 
 

AVALIAÇÕES  
VALOR  
1º TRI 

VALOR  
2º TRI 

VALOR  
3º TRI 

DESCRIÇÃO 

P1 
Avaliação 

Interdisciplinar  

7,0 8,0 8,0 

Modelo Enem – 4 blocos 
– (Linguagens e Redação, Ciências 
da Natureza, Ciências Humanas e 

Matemática) 

P2 
Simulado 

7,0 8,0 8,0 Simulado externo 

P3 
Simulado 

12,0 11,0 11,00 Simulado externo 

P4 
Simulado PAS 

4,0 8,0 8,0 Simulado PAS  

TOTAL  30 35 35 MÉDIA: 70,0 
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Educação Física e Interioridade – a composição de média respeitará o número de avaliações do trimestre (P1 e P2), 
mas o modelo de avaliação (autoavaliação, mapa mental, ilustrações, cartazes, relatórios, entre outros) será 
informado no Roteiro de Estudo a cada trimestre. 

SIMULADO MARISTA CENTRO-NORTE/ EVOLUCIONAL  (P2) 
 

Objetiva realizar a avaliação diagnóstica de Competências e Habilidades da matriz do ENEM que são 
desenvolvidas ao longo do ano letivo.  

As provas contêm itens pré-testados e temos assim, a possibilidade de aplicação da teoria de resposta ao 
item (TRI). As aplicações poderão ser presenciais ou on-line e os resultados são disponibilizados na plataforma 
digital no endereço: https://simulados.evolucional.com.br 
Formato de prova: Instrumento com as provas por área de conhecimento e redação. 
 
 

SIMULADO SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO / FTD EDUCAÇÃO  (P3) 
 

Como parte dos serviços agregados ao Sistema Marista de Educação, a FTD Educação ofertará 4 simulados 
para aplicação nas três séries do Ensino Médio. As questões das provas são baseadas nas Competências e 
Habilidades das Matrizes de referência do Enem. As aplicações de provas presenciais e os resultados das provas 
serão realizadas por meio do portal www.simuladosftd.com.br 
Formato de prova: Instrumento com as provas por área de conhecimento e redação. 
 
 
 
 
 

Especificação: 
 
P1 – Prova Interdisciplinar – Avaliação interdisciplinar, objetiva, cuja nota vale 
para todos os componentes curriculares. Dividida por 04 blocos com os 
seguintes componentes curriculares:  
Bloco 1 – Linguagens e Redação. 
Bloco 2 – Ciências da Natureza. 
Bloco 3 – Matemática. 
Bloco 4 – Ciências Humanas. 
 
P2 – Simulado Marista Centro Norte/Evolucional ou Simulado SME - FTD. 
(Informações do simulado abaixo.) 
 
P3 – Simulado SME - FTD. (Informações do simulado abaixo.) 
 
P4 – Simulado PAS - Elaboração dos professores, com fator de correção. 
 

Importante: Não haverá nota de para casa, atividades e etc. em nenhum 
dos processos. Porém, o cumprimento das atividades é parte integrante 
do processo de construção do conhecimento.  

https://simulados.evolucional.com.br/
http://www.simuladosftd.com.br/
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Equivalência de Notas de Simulados – P2 e P3 

NOTA DE SIMULADOS 

ENEM 

(escalonamento) 

INTERVALO 
DEPONTUAÇÃO 

NOTA - 1º TRI NOTA - 2º e 3º TRI 

0 a 199 zero zero 

200 a 399 1,4 1,0 

400 a 499 2,8 2,0 

500 a 599 4,2 4,0 

600 a 799 5,6 6,0 

800 a 1000 7,0 8,0 
 

SIMULADO PAS (P4) 
 

Simulados elaborados pelos professores, envolvendo as áreas ade conhecimento e a Matriz PAS/UnB. 
 

 NOTA DE SIMULADOS 

PAS / UnB 

(escalonamento) 

INTERVALO 
DEPONTUAÇÃO 

NOTA - 1º TRI NOTA - 2º e 3º TRI 

De negativo a zero zero zero 

1 a 10 1,2 2,4 

11 a 20 1,6 3,2 

21 a 30 2,4 4,8 

31 a 40 2,8 5,6 

41 a 50 3,0 6,0 

51 a 60 3,4 6,8 

61 a 70 3,6 7,2 

71 a 80 3,8 7,6 

81 a 100 4,0 8,0 
 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO  
 

• Trimestral: ocorre no 1º e 2º trimestres, levando em consideração o rendimento do estudante ao longo do 
ano, até o fim da etapa em análise. 

• No 1º e 2º trimestres, a recuperação é apenas de nota, não havendo aula.  
• No 3º trimestre haverá apenas a Recuperação Final (aulas e provas). 
• As avaliações ocorrerão por componente curricular. 
• Cada prova terá 10 questões, sendo 60% discursivas e 40% objetivas. 
• No final do 1˚ trimestre, fará recuperação aquele estudante que não alcançar 21 pontos. A prova de 

recuperação valerá 30 pontos. 
• A nota será corrigida da seguinte forma: 

0 < Rec. < 21 = fica a maior nota 
Rec. >= 21, fica 21. 

• No final do 2˚ trimestre, fará recuperação aquele estudante que não alcançar 45 pontos (soma dos 2 
trimestres). A prova de recuperação valerá 65 pontos. 

• A nota será corrigida da seguinte forma: 
0 < Rec. < 45 = fica a maior nota 

Rec. >= 45, fica 45. 
• O sistema fará a distribuição dos pontos nos dois trimestres recuperados. 
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DA AVALIAÇÃO EM SEGUNDA CHAMADA  

 
Constitui direito do educando realizar a avaliação em segunda chamada, seguindo os procedimentos 

adotados pelo Colégio, nos casos previstos abaixo:  
 

I. por razão de luto ou gala, no prazo previsto em lei;  
II. por motivo de convocação oficial;  

III. quando em atividades militares e no exercício efetivo de plantões;  
IV. quando afastados das atividades escolares por motivo de doença contagiosa ou outra doença, ou com 

impedimento de locomoção física, por recomendação médica atestada em laudo próprio;  
V. quando em atividades promovidas pelo Colégio;  

VI. quando, apesar de presente no Colégio, tiver algum impedimento para fazer os exames no período 
regular.  
Nos casos previstos nos incisos acima, deve o educando, ou seu responsável, requerer a realização da 

segunda chamada no prazo de 02 (dois) dias úteis após a realização da(s) avaliação(ões) perdida(s) e instruir 
requerimento com documentação comprobatória. 

O educando perde o direito de realizar provas de 2ª chamada quando não apresentar requerimento instruído 
com a documentação comprobatória no prazo ou não comparecer no horário e data estipulados.  
  
 

MATERIAL DE INGLÊS  
 

Para a 1ª e 2ª série não consta na lista de materiais livro de Inglês. As aulas serão preparadas e postadas pelo 
professor no Teams e com apoio da Iônica. As aulas serão instrumentais, visando o desenvolvimento de habilidades 
e competências para os certames externos.  

 
CUSTOMIZAÇÃO DO MATERIAL SME 

 

Para atender a sequência de conteúdos cobrados no PAS – UNB, o material de Geografia, Biologia, Física, Química 
e Matemática não segue a ordem crescente numérica. Teremos módulos em ordem alternadas para que assim o 
professor possa trabalhar o conteúdo de acordo com o ano cobrado no certame. 

 
GRADE CURRICULAR  

 

 COMPONENTE 
CURRICULAR 

AULAS 
SEMANAIS 

AULAS 
SEMANAIS 

AULAS 
SEMANAIS 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 

Texto/Gramática  2 aulas 2 aulas 2 aulas 

Produção textual 2 aulas 2 aulas 3 aulas 

Literatura 2 aulas 2 aulas 2 aulas 

Matemática 1 3 aulas 2 aulas 3 aulas 

Matemática 2 2 aulas 3 aulas 3 aulas 

Inglês 1 aula  1 aula 1 aula 

História 3 aulas 3 aulas 3 aulas 

Geografia 3 aulas 3 aulas 3 aulas 
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Química 1 2 aulas 2 aulas 2 aulas 

Química 2 2 aulas 2 aulas 2 aulas 

Física  1 2 aulas 2 aulas 2 aulas 

Física  2 2 aulas 2 aulas 2 aulas 

Biologia 1 2 aulas 2 aulas 2 aulas 

Biologia 2 2 aulas 2 aulas 2 aulas 

Educação física 1 aula 1 aula 1 aula 

Arte 1- Cênica e Visual 1 aula 1 aula 1 aula 

Arte 2 - Música 1 aula 1 aula 1 aula 

Interioridade 1 aula 1 aula 1 aula 

Sociologia 1 aula 1 aula 1 aula 

Filosofia 1 aula 1 aula 1 aula 

TOTAL 36 horas 36 horas 38 horas 

 
Para outros esclarecimentos, estou à disposição nos seguintes canais:  
E-mail: aprborges@marista.edu.br  
Telefones: (61) 9 9658-1011 e 2191-1516  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fraternamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Paula Borges  
Coordenadora Pedagógica 

NAP IV – 9º ano e Ensino Médio  
 

 

mailto:aprborges@marista.edu.br

