
COLÉGIO GERAÇÃO OBJETIVO 
CALENDÁRIO DE PROVAS TESTE 

ENSINO MÉDIO - 2º Bimestre 

 
Data Dia da Semana Disciplinas 

02/05 

Segunda-feira 

Matemática, Física, Química e Biologia. 

09/05 Português, Literatura, História e Geografia. 

16/05 Matemática, Física, Química e Biologia. 

23/05 Português, Literatura, História e Geografia. 

30/05 Matemática, Física, Química e Biologia. 

06/06 Português, Literatura, História e Geografia. 

13/06 Matemática, Física, Química e Biologia. 

20/06 Português, Literatura, História e Geografia. 

27/06 Matemática, Física, Química e Biologia. 

04/07 Português, Literatura, História e Geografia. 

11/07 Matemática, Física, Química e Biologia. 

Observação: Prova Teste toda segunda-feira valendo de 0 a 6,0 contendo duas questões por área 

de conhecimento retirada do TC do aluno. 

* A Prova Aberta (P2), será marcada pela coordenação e aplicada pelos professores. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO – DO ENSINO MÉDIO 

-2022- 

  

A avaliação bimestral do aluno é feita de forma global e contínua envolvendo: 

  

P1 – Prova Teste, será aplicada semanalmente valendo de 0 a 6,0 contendo 2 questões testes por área 

de conhecimento. 

  

O conteúdo desta prova teste é o assunto ministrado na semana, pelos professores. 

O TC (tarefa de casa) e trabalho nas disciplinas de português, matemática, física, biologia, química, 

geografia, história e literatura valerá de zero a quatro (0 a 4,0).  

Observação: A distribuição dessa nota será a critério do professor. 

 

P2 – Prova Dissertativa, valendo de 0 a 10,0 contendo 10 questões dissertativas. 

  

O resultado final no bimestre, será obtido da seguinte forma: 

  

P1 (Prova Teste) + P2 (Prova Dissertativa) + TC/TRABALHO = MB 

                         2 

 * Nas disciplinas de Sociologia, Filosofia e Arte o aluno será avaliado com uma nota valendo de zero 

a dez (0 a 10,0), podendo ser esses pontos distribuídos a critério do professor. 

Exemplo: Prova valendo de 0 a 6,0, trabalho valendo 3,0 e participação na aula 1,0 ponto. 

  

* Na disciplina de Inglês o aluno será avaliado com uma Prova Mensal valendo de zero a sete (0 a 

7,0); Prova Bimestral valendo de zero a dez (0 a 10) e um trabalho/TC valendo de zero a três (0 a 

3,0). 

  

Prova Mensal (0 a 7,0) + Prova Bimestral (0 a 10,0) + Trabalho/TC (0 a 3,0)  = MB 

                                                 2 

* Redação – Os alunos serão avaliados conforme as produções textuais desenvolvidas em sala. 


