
 

Orientações – Exame Final 
2020 

 

Quem fica em EXAME: 

O estudante que não conseguir atingir a média anual (7,0), ou seja, somar 21 pontos 

com suas notas trimestrais em um ou mais componentes curriculares necessitará realizar 

Exame Final ao término do ano letivo.  

Nesse caso, para obter aprovação, deverá adicionar sua média anual à nota obtida no 

Exame Final e dividir por 2, obtendo resultado igual ou superior a 5,0, conforme 

fórmula:   

MA* + EF** ≥ 5,0 

2 

*MA – Média Anual 

**EF – Exame Final 

  

Os Exames Finais tratam da retomada de conteúdos que foram desenvolvidos durante o 

ano letivo e que são importantes para a progressão de ano do estudante e para seu 

desenvolvimento acadêmico. 

As provas serão individuais, realizadas de forma online, utilizando a plataforma TEAMS/ 

Forms na maioria dos componentes. Nos componentes de Produção Textual e Arte, será 

utilizado o TEAMS combinado com o Marista Virtual. 

Os testes seguirão conforme calendário apresentado ao final destas orientações. 

Manteremos a logística utilizada na aplicação dos testes realizados durante o ano letivo, 

com a diferença de que não há 2ª chamada no caso dos Exames Finais. Os estudantes 

deverão realizar as avaliações em casa ou, caso necessitem, a Escola poderá recebê-los 

com seus dispositivos para a realização dos testes.  

Concebemos a avaliação como processo contínuo, sistemático e cumulativo, que 

identifica, acompanha e analisa as ações educativas e a resposta do estudante em cada 



 

instrumento avaliativo. Consideramos que este é um momento relevante na construção 

do protagonismo, responsabilidade e conhecimento pessoal por parte do estudante. 

 

Preparação para o EXAME: 

• Publicação da listagem de conteúdos para o Exame Final no Ambiente Virtual, na primeira 

semana de dezembro. 

 

Divulgação dos Resultados: 

• 23/12 − Liberação dos boletins, aos estudantes, no 5º/6º período de aula. Último dia de 

aula para os estudantes que obtiverem aprovação por média. 

 

Período dos Exames Finais: 

• 28/12 a 07/01/2021, conforme cronograma que segue logo abaixo. 

 

Divulgação dos Resultados dos Exames Finais: 

• 08/01 − Estará disponível na Web a partir das 18h. 

 

Revisão de provas: 

• 11/01 − Pedidos de revisão de provas. Local: Secretaria  

por e-mail: secretaria.rosario@maristas.org.br ou telefone 32841200 

 

SOBRE OS EXAMES, IMPORTANTE: 

 

• Conforme o processo de avaliação, no Exame Final, os estudantes devem realizar um único 

instrumento avaliativo individual e sem consulta, com todos os conteúdos pré-requisitos para 

aprovação para o ano seguinte.  

• Caso a família tenha alguma dúvida ou queira compreender melhor a análise feita pelo professor, 

ela terá direito de solicitar uma revisão de prova. A solicitação é feita via secretaria, que 

informará o horário em que o professor estará disponível. 

• Os testes serão online (TEAMS) e o agendamento será realizado pelos assistentes e Coordenação 

de Turno.  

• Após o término das provas, os estudantes estão liberados. 
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Cronograma – Exame Final 
 

Data 
Componentes 

Curriculares 
Horário 

28/12 

Segunda-feira 

Ensino Religioso 7h40 às 10h 

Língua Portuguesa 10h15 às 12h35 

29/12 
Terça-feira 

Artes 7h40 às 10h 

Ciências Naturais 10h15 às 12h35 

04/01/2021 

Segunda-feira 

Língua Inglesa 7h40 às 10h 

História 10h15 às 12h35 

05/01/2021 

Terça-feira 

Produção Textual 7h40 às 10h 

Matemática 10h15 às 12h35 

06/01/2021 

Quarta-feira 

Geografia 7h40 às 10h 

Filosofia  10h15 às 12h35 

07/01/2021 

Quinta-feira 
Educação Física 7h40 às 10h 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


