
Sistema de nota 2017 
6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental 

 
 1º BIMESTRE: 
- uma prova bimestral, um simulado bimestral e uma nota do ALUNO; 
   PB-1 + S-1 + NA-1= média do bimestre 
               3 
- os alunos que não conseguirem média igual ou superior a seis (6) farão recuperação; 
- a nova média será: a média do bimestre mais a nota da recuperação dividida por dois (caso a nota da recuperação seja 
menor que a da média do bimestre, permanece a média do bimestre); 
  Média do bimestre + nota recuperação = nova média do bimestre 
        2 
 
 2º BIMESTRE: 
- uma prova bimestral, um simulado bimestral e uma nota do ALUNO; 
   PB-2 + S-2 + NA-2= média do bimestre 
                  3 
- os alunos que não conseguirem média igual ou superior a seis (6) farão recuperação; 
- a nova média será: a média do bimestre mais a nota da recuperação dividida por dois (caso a nota da recuperação seja 
menor que a da média do bimestre, permanece a média do bimestre); 
  Média do bimestre + nota recuperação = nova média do bimestre 
         2 
 
 3º BIMESTRE: 
- uma prova bimestral, um simulado bimestral e uma nota do ALUNO; 
   PB-3 + S-3 + NA-3= média do bimestre 
                 3 
- os alunos que não conseguirem média igual ou superior a seis (6) farão recuperação; 
- a nova média será: a média do bimestre mais a nota da recuperação dividida por dois (caso a nota da recuperação seja 
menor que a da média do bimestre, permanece a média do bimestre); 
  Média do bimestre + nota recuperação = nova média do bimestre 
         2 
 
 4º BIMESTRE: 
- uma prova bimestral, um simulado bimestral e uma nota do ALUNO; 
   PB-4 + S-4 + NA-4= média do bimestre 
                3 
- os alunos que não conseguirem média igual ou superior a seis (6) farão recuperação; 
- a nova média será: a média do bimestre mais a nota da recuperação dividida por dois (caso a nota da recuperação seja 
menor que a da média do bimestre, permanece a média do bimestre); 
  Média do bimestre + nota recuperação = nova média do bimestre 
         2 

 
OS ALUNOS QUE MANTIVEREM MÉDIAS SEIS (6,0) ESTARÃO APROVADOS. 

 

Os alunos que não conseguirem à média seis (6,0) farão EXAME FINAL em APENAS 
TRÊS DISCIPLINAS, os que ficarem em mais de três (3) disciplinas estarão 

automaticamente RETIDOS. 
 

EXAME FINAL = nota (6,0) seis 

 
1 – Tabela de porcentagem de acerto dos Simulados: 
   Acertos   Nota 
80% a 100%     10 
79% a 70%      9 
69% a 60%      8 
59% a 50%      7 
49% a 40%      6 
39% a 30%      5 
29% a 1%      4 
0%       0 
 

*Nota do Aluno (NA) – nota referente a participação aluno, entrega de tarefas e disciplina em sala de aula. 


