Colégio São Paulo – Teresópolis
Simuladinho – 2017 – 8º e 9º ano
Sr. Responsável,
O Simuladinho tem como objetivos avaliar conhecimentos e desenvolver habilidades,
bem como, familiarizar o aluno, gradativamente, com esta metodologia de avaliação. Sendo
assim, é elaborado pela equipe de professores.
Para alcançarmos esses objetivos, traçamos algumas regras importantes na
organização desse instrumento de avaliação:

 a nota obtida em cada área do conhecimento constituirá parte do processo de
avaliação da etapa em que o mesmo for realizado;
 não haverá segunda chamada para as provas do Simuladinho, obtendo grau “zero” o
aluno que faltar as mesmas;
 só serão liberados do Simuladinho, os alunos que no momento da prova:




sofrerem internação hospitalar;
adquirirem doenças infectocontagiosas;
participarem de competição desportiva de aluno confederado;

 a liberação prevista acima, só será considerada mediante apresentação de
documento comprobatório, apresentado à escola, até 48 (quarenta e oito) horas após a
realização da prova;
 Os alunos que comprovadamente forem liberados dos Simuladinhos ou Simulados
pelos motivos apresentados anteriormente terão suas notas assim consideradas:
 Liberado no primeiro Simuladinho – será considerada para tal, a nota obtida no
segundo Simuladinho;
 Liberado no segundo Simuladinho – será considerada para tal, a nota obtida no
primeiro Simuladinho;
 Liberado no terceiro Simuladinho – será considerada para tal, a nota obtida no
segundo Simuladinho.
 O conteúdo a ser avaliado diz respeito à programação desenvolvida na Etapa, compondo
o processo de avaliação.
 O aluno deverá trazer todo o material necessário, pois não será permitido o
empréstimo.


O gabarito estará disponível no site do colégio, a partir das 14 horas.

8º ano – Valor: 3,0 pontos.
9º ano - Valor: 4,0 pontos.
O Simuladinho será realizado nos dias 04 e 05 de maio.

Orientações

- Horário do Simuladinho para alunos do 8º e 9º ano
Início: 09h30min
Término do Simuladinho: 11h55min
OBS: - Os alunos que, porventura, necessitarem de um tempo maior, será concedido sem
prejuízo.
- Só será permitida a saída do aluno de sala (para ir ao banheiro ou beber água), após uma
hora do início da prova;
- Nos dias 04 e 05 de maio, a saída será às 11h55min para todos os alunos. Nestes dias, os
alunos terão as três primeiras aulas normalmente.
Horário do recreio
Em função do horário das provas, o recreio acontecerá da seguinte forma:
8º e 9º ano: 9h00min às 09h20min.

DISTRUIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

8º ANO
ÁREA

1º
DIA

2º
DIA

Ciências da
Matemática e
suas
Tecnologias
Ciências
Humanas e
suas
Tecnologias

Linguagens,
Códigos e
suas
Tecnologias

Ciências da
Natureza e
suas
Tecnologias

DISCIPLINA

MATEMÁTICA

NUMERAÇÃO

01 a 15

PONTUAÇÃO

DATA DE
REALIZAÇÃO
DA PROVA

0,2
04/05

GEOGRAFIA

16 a 27

0,1

HISTÓRIA

28 a 39

0,1

RELIGIÃO

40 a 45

0,1

LÍNGUA
PORTUGUESA
/REDAÇÃO

01 a 20

0,1
05/05

LÍNGUA
ESTRANGEIRA

21 a 30

0,1

CIÊNCIAS

31 a 45

0,2

DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

9º ANO
ÁREA

1º
DIA

Ciências da
Natureza e suas
Tecnologias

DISCIPLINA

Química (08)

2º
DIA

Linguagens,
Códigos e suas
Tecnologias

Ciências da
Matemática e
suas Tecnologias

01 a 08

PONTUAÇÃO

DATA DE
REALIZAÇÃO DA
PROVA

0,25x16=4.0
04/05

Física (08)
GEOGRAFIA (12)
Ciências Humanas
e suas Tecnologias

NUMERAÇÃO

09 a 16
17 a 28

HISTÓRIA (12)

29 a 40

Filosofia (03)

41 a 43

RELIGIÃO (02)

44 a 45

LÍNGUA
PORTUGUESA (10)
Redação (05)

01 a 10
11 a 15

0,14x29 ≅4.0

05/05
LÍNGUA
ESTRANGEIRA (10)
Literatura (05)

16 a 25

Matemática (15)

31 a 45

0,13x30 ≅4.0

26 a 30

0,27x15 ≅4.0

Atenciosamente,
SOE/SOP.

