
00 

 

Esteio, 12 de dezembro de 2022. 

Comunicado 203/2022. 

 

Estimados pais e/ou responsáveis do 7º ano do Ensino Fundamental: 

Informamos que, após a finalização das Avaliações Trimestrais do 3º trimestre, nos 

aproximamos do término do ano letivo de 2022. Dessa forma, durante essa semana (de 12 

a 16/12), acontece a retomada dos conteúdos e a preparação para os Exames Finais. 

Orientamos que os estudantes participem das aulas para possíveis esclarecimentos de 

dúvidas. 

Relembramos que a divulgação dos resultados finais do ano letivo acontece no dia 

16/12 (sexta-feira) – último dia letivo. Contudo, as famílias já podem consultar as notas 

parciais no Portal.  

Até o final do dia de hoje (12/12), os conteúdos que serão cobrados nos Exames 

Finais estarão disponíveis no Classroom/Google Sala de Aula na sala de aula da 

Coordenação Pedagógica, dentro do tópico “Conteúdos – Exames Finais”.  

 Abaixo, seguem as datas e os horários de aplicação dos Exames Finais: 

Data Horário Disciplina 

19/12 

(Segunda-feira) 

Das 7h30min às 

09h09min 

Língua Portuguesa 

Das 09h09min às 

10h17min 

Língua Inglesa 

Das 10h17min às 

11h55min 

Matemática 

20/12 

(Terça-feira) 

Das 7h30min às 

09h09min 

História  

Das 09h09min às 

10h17min 

Ensino Religioso/Filosofia, Educação 

Física e Arte 

Das 10h17min às 

11h55min 

Geografia 

21/12 

(Quarta-feira) 

Das 10h17min às 

11h55min 

Ciências 

      

           Abaixo, lembramos o sistema avaliativo para a avaliação de desempenho: 

a) Para os alunos do Ensino Fundamental a partir do 3º ano do Ensino Fundamental 

até o Ensino Médio, a média mínima anual para ser promovido, sem Exame Final, 

será de 7,0 (sete vírgula zero) por componente curricular e frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária desenvolvida no ano 

letivo. 
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b) O aluno que tiver Média Anual (MA) inferior a 7,0 (sete vírgula zero) ficará sujeito a 

Exame Final (EF). 

c) A Média Anual (MA) do aluno é resultado da média aritmética das três Médias 

Trimestrais, obtidas em cada componente curricular ao longo dos 3 (três) 

trimestres letivos, expressas em escala de 1 (um) a 10 (dez), com valores 

decimais:  

 
 

d) A Média Final (MF) do aluno, calculada após a realização do Exame Final (EF), é 

resultado da média aritmética entre a Média Anual e a nota do Exame Final, de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 
 

e) Encerrado o processo de Exame Final (EF), considera-se aprovado o aluno que 

obtiver Média Final igual ou superior a 5 (cinco) em cada componente curricular. 

 

f) O Conselho de Classe pós Exames Finais acontece no dia 22/12 (quinta-feira) e 

a divulgação dos resultados pós Exame acontece no final do dia 23/12 (sexta-

feira). 

 

 

 Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica. 


