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TEMPO PREVISTO POR ETAPA

Etapas

(Séries)

TEMPO 

PREVISTO

ORGANIZAÇÃO 

ANTERIOR

TEMPO 

PREVISTO

ORGANIZAÇÃO 

ATUAL

1ª Etapa 1 ano 1 ano

2ª Etapa 1 ano 6 meses

3ª Etapa 1 ano 6 meses

4ª Etapa 1 ano 6 meses

1ª Etapa
(5ª série)

1 ano 1 ano

2ª Etapa
(6ª série)

1 ano 6 meses

3ª Etapa
(7ª série)

1 ano 6 meses

4ª Etapa
(8ª série)

1 ano 6 meses
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AVANÇO:  a qualquer momento do ano, desde 
que comprovado pelo coletivo de 
professores as condições 
necessárias ao educando para 
avançar para a(s) série(s) 
seguinte(s).

MATRÍCULA:  

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA:  

a qualquer momento do ano.

semestral

APROVAÇÃO / PERMANÊNCIA:  
Ao longo de cada semestre, o aluno passará por 2 ou 4 

diferentes momentos no processo avaliativo. Findos 

estes momentos, o aluno que obtiver média suficiente 

será aprovado para a  etapa seguinte. 



PROCESSO AVALIATIVO

A avaliação é um processo contínuo. Todos os aspectos que

colaboram para aprendizagem do aluno e os instrumentos

que possibilitam acompanhar sua produção serão

considerados para efeito de observar seu nível de

aproveitamento (participação nas aulas, realização das

atividades de sala e extra sala, colaboração com o

ambiente de aprendizagem, interesse, compromisso e

responsabilidade).

Além disso, haverá a realização de provas escritas em

momentos específicos do calendário de atividades da

escola.

Não haverá 2ª chamada para a realização das

provas. O aluno que não fizer as provas ficará

prejudicado na composição de sua média.

Somente nos casos de impedimento sério e devidamente

comprovado é que o coletivo de professores poderá

deliberar pela realização de prova substitutiva.



II Segmento:

PROCESSO AVALIATIVO

• Semanas de prova:  29/03 a 01/04

01, 02, 06 e 07/06

• 2 provas por dia: uma disciplina na 2ª aula

outra disciplina na 3ª aula

I Segmento: a ser definido junto à turma.

O registro será descritivo e numérico (notas de 0,0 a 10,0).

• 1º momento: somente notas em ata do Conselho de Classe

• 2º momento: em fichas descritivas incluindo as notas.



CARGA HORÁRIA DIÁRIA DAS

AULAS

3 horas com 10 minutos 

de intervalo

Horário:  1ª aula             19:00 às 20:00h

2ª aula             20:00 às 20:55h

3ªaula:             21:05 às 22:00h 

O jantar será servido dentro do horário da 1ª aula. 

Não há intervalo para o jantar, portanto todos os

alunos devem permanecer em sala de aula.

A permanência do aluno fora de sala de aula caracteriza a

realização de intervalo, impossibilitando a realização do

mesmo no horário previsto.



FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E

PLANEJAMENTO DO TRABALHO

Estão previstos, ao longo do ano letivo, no calendário oficial da SME,

momentos mensais para a realização de formação destinada aos

professores e momentos mensais para a realização do planejamento das

atividades.

Em quase todos os meses haverá dois dias em que os alunos serão

dispensados para a realização da formação e do planejamento.

A maioria das dispensas ocorrerá em dias de sexta-feira.



INICIATIVAS PARA

COMPENSAÇÃO DA REDUÇÃO DO

TEMPO ESCOLAR

1. Atividades extraclasse:

2. Melhoria do aproveitamento do tempo diário na 

escola

• Estudos e pesquisa propostas pelos professores

(relacionando as vivências e experiência dos alunos a

questões de Identidade, Cultura, Trabalho e Cidadania)

• Aproveitamento de atividades certificadas desenvolvidas

pelo aluno e que tenham contribuído para seu processo

formativo (atividades culturais, trabalho comunitário,

formação profissional, mini-cursos, oficinas, outros...)

• Assiduidade

• Pontualidade

• Compromisso com as atividades propostas



MUDANÇAS NO CURRÍCULO

Buscando os conteúdos que melhor possam 

contribuir para atender as necessidades dos alunos.

Realizando um diagnóstico para coletar

informações que possam auxiliar na percepção destas

necessidades.

Promovendo escuta e diálogo permanentes

para avaliar e reavaliar o direcionamento e o

desenvolvimento do trabalho em execução.





ATENDIMENTO DA COMUNIDADE

PELA ESCOLA NA EAJA

Para manter este atendimento é necessário que haja 

interesse da comunidade.

Este desejo é expresso pela matrícula.

É necessário que as turmas estejam dentro dos 

parâmetros estabelecidos pela SME.

O nº mínimo de alunos  recomendado por turma é 15.

Nosso DESAFIO: trazer mais alunos para a escola.

Proposta de ações conjuntas:  panfletagem,  cartaz-

convite nos pontos comerciais , corpo-a-corpo, sonorização...


