
Veja como algumas escolas 
de Santa Maria estão lidando 
com o Plano Estratégico de 
Transformação da Avaliação 

Excludente

n Escola Cícero Barreto (1,3 mil alunos) 
–  Os 26 alunos reprovados na 1ª série foram 
reunidos em uma única turma. Foi feito um 
levantamento sobre as disciplinas em que 
cada aluno tem dificuldade. Todos realizam 
as atividades de recuperação no turno da 
manhã. Um conselho de classe, no início 
deste mês, deve discutir a situação de cada 
um dos estudantes, se serão aprovados ou 
reprovados, após a recuperação de março

n Escola Professora Margarida Lopes 
(900 alunos) –  A escola teve 24 reprovados, 
mas decidiu não executar o Plano Estratégico 
de Transformação da Avaliação Excludente. 
Segundo a direção, os alunos não foram 
prejudicados porque que a escola manteve a 
avaliação por notas. Todos os reprovados em 
mais de uma área do conhecimento repetem 
a 1ª série do Ensino Médio

n Escola Walter Jobim (500 alunos) 
– Os alunos em recuperação tiveram cinco 
períodos de aula a mais por semana. Neles, 
receberam as atividades de recuperação em 
todas as áreas do conhecimento. Os alunos 
em recuperação realizaram trabalhos com 
materiais multimídia e avaliações diárias. O 
conselho de classe define, até sexta-feira, a 
situação dos estudantes em recuperação

A RECUPERAÇÃO

Como era Como fica

Escala de 
avaliação

O estudante recebia 
notas em uma escala 
de zero a 10, calculadas 
com base no seu de-
sempenho em testes, 
trabalhos e outros 
recursos de avaliação

O aluno recebe um conceito, com base em seu desempenho 
em exames, trabalhos, pesquisas, participação em aula etc. São 
atribuídos a cada trimestre e ao final do ano:
n Construção Satisfatória da Aprendizagem (CSA): o aluno 
teve um bom desempenho e pode ser aprovado
n Construção Parcial da Aprendizagem (CPA): o aluno teve 
um desempenho razoável, mas pode ser aprovado
n Construção Restrita da Aprendizagem (CRA): o aluno tem 
um desempenho insatisfatório e corre o risco de ser reprovado 
se tirar pelo menos duas vezes esse conceito (leia mais no item 
“reprovação”, abaixo)

Abrangência 
do conceito

A nota era dada por 
disciplina. Ou seja, o 
aluno tinha uma nota 
para matemática, outra 
para português, histó-
ria, geografia, física e 
assim por diante

O estudante receberá apenas quatro conceitos – um para 
cada área em que as disciplinas tradicionais foram agrupadas: 
Linguagens (língua portuguesa e estrangeira, literatura, educação 
física e artes), matemática, ciências da natureza (biologia, física 
e química) e ciências humanas (história, geografia, sociologia e 
filosofia)

Atribuição 
do conceito

O professor tinha 
autonomia para decidir, 
sozinho, qual seria a 
nota do aluno na sua 
matéria

Como o conceito passa a ser atribuído não mais para uma 
disciplina isolada, mas para áreas de conhecimento, todos os 
professores que lecionam as matérias daquela área de conheci-
mento devem entrar em consenso sobre o conceito do aluno

Reprovação

Se o estudante não 
atingisse a nota mínima 
em qualquer disciplina, 
era reprovado e deveria 
repetir todo o ano letivo

Se o aluno apresentar desempenho insatisfatório (Construção 
Restrita da Aprendizagem) em apenas uma área de conheci-
mento, poderá passar de ano. Porém, receberá um parecer 
indicando aos professores do ano seguinte que precisa melhorar 
o aprendizado em determinadas áreas. Isso deve servir de base 
para a elaboração de um plano de apoio. Se o aluno receber 
conceito insatisfatório em pelo menos duas áreas de conheci-
mento, é reprovado

EntEndA A nOvA AvAliAÇÃO
As principais mudanças


