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REGULAMENTO  DO PROJETO DE NIVELAMENTO  

1º SEMESTRE DE 2021 
 

 
I- APRESENTAÇÃO 

 
No âmbito do Ensino Médio, entendemos como princípio básico que é preciso propiciar as 

condições adequadas para que o aluno construa seu conhecimento de forma significativa e 

acompanhe o processo educativo com tranquilidade e qualidade, construindo ao longo dos três 

anos as competências e habilidades necessárias à sua atuação como aluno de nível médio e, 

posteriormente, universitário. 

Tendo em vista esse princípio, o Colégio Sólido promove o Projeto de Nivelamento, com o 

objetivo de oferecer aos alunos com dificuldades em acompanhar as disciplinas do Ensino 

Médio, as condições adequadas para a superação de suas dificuldades, especialmente no que 

tange aos conhecimentos matemáticos e de língua portuguesa, recuperando conteúdos 

básicos dessas disciplinas, propiciando o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem 

em sua plenitude. 

O presente documento regulamenta em linhas gerais a primeira etapa do Projeto de 

Nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática do Colégio Sólido desenvolvido no 1º 

semestre do ano letivo de 2021. 

 
 

II- JUSTIFICATIVA 
 

Diante do panorama atual da Educação Básica, é possível dizer que o estudante ingressa 

no Ensino Médio com uma base de  conhec imen tos  que  é peculiar a cada pessoa, 

mas que resultou, principalmente, de seus estudos no Ensino Fundamental. Esta 

variabilidade, certamente, constitui-se em evidência que precisa ser considerada na 

organização e desenvolvimento das ações curriculares em face dos objetivos do êxito de 

aprendizagem desejados. 

 
Para minorar distorções ocorridas no Ensino Fundamental, é necessário um processo de 

nivelamento dos alunos do Colégio Sólido, o qual consistirá em subsidiá-los em relação 

aos elementos básicos da Matemática e da Língua Portuguesa, de forma que o aluno 

consiga prosseguir em seus estudos e seja capaz de alcançar bom desempenho escolar. 

 

 

 



 
III- DA  IDENTIFICAÇÃO 

 
 
À Direção Pedagógica do Colégio Sólido compete a organização do Projeto de Nivelamento. 
 
A 1ª etapa do Projeto de Nivelamento desenvolver-se a: 
 
           a) Período: 01/05/2021 a 14/07/2021 
 

         b) Local: Plataforma Plurall – Maestro. 
 

           c) Horário: As aulas online serão oferecidas aos sábados pela manhã. Vide 
Cronograma de horários e datas no Anexo I. 
           
           d) Os conteúdos programáticos constam do anexo I deste regulamento. 
 
 
 
 
 

IV- DOS OBJETIVOS 
 

 
 OBJETIVO GERAL 
 
O Programa de Nivelamento do Colégio Sólido tem o objetivo de oferecer ao aluno com 

dificuldades em acompanhar determinados componentes curriculares, as condições adequadas 

para a superação de suas dificuldades, permitindo que ele acompanhe o processo ensino-

aprendizagem em sua plenitude. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Propiciar a recuperação e o aprimoramento de conhecimentos básicos e imprescindíveis 

ao prosseguimento dos estudos;  
 
 Favorecer o acompanhamento dos componentes curriculares e/ou conteúdos do curso, 

amenizando as dificuldades dos alunos; 
 
 Promover um ambiente de equalização dos saberes considerados pré-requisitos para o 

prosseguimento da educação básica;  
. 
 Promover a inclusão dos alunos com dificuldades em conteúdos básicos;  

 
 Propiciar a construção de competências básicas para o domínio dos conhecimentos em 

Matemática e Português;  
 

 Provocar uma mudança de atitude do aluno em relação ao seu processo de 
aprendizagem, considerando a autoaprendizagem como fator essencial para seu 
desenvolvimento. 

 



 
V- DOS PARTICIPANTES 

 
O Projeto de Nivelamento destina-se aos alunos que cursam o Ensino Médio.  Poderão 
participar da 1ª Etapa do Projeto todos os alunos que desejarem e se inscreverem até às 18h 
do dia 28/04/2021. 
 
NOTA: A participação no Projeto será orientada e recomendada aos alunos, excluindo a 
obrigatoriedade. 
 
 
Parágrafo Único – Os participantes serão considerados conhecedores das regras do projeto 
em relação a dia, horário, local, disciplina, data para entrega das tarefas publicadas e 
avaliações no Maestro, percentual de presença, média indicativa de aprendizagem. 
 
 
 
               VI -  AOS ALUNOS INSCRITOS COMPETE 
 

a) Conhecer o regulamento do projeto do Programa de Nivelamento. 
 

b) Acatar as decisões da Coordenação Pedagógica do Colégio Sólido. 
 

 
VII- DAS INSCRIÇÕES 

 
a) Local: site do colégio Sólido 

 
b) Período: de 26 a 28 de abril de 2021 

 
 
 

VII-     DA INCLUSÃO DO NOME  NAS TURMAS DE NIVELAMENTO 
 
 O aluno que não se inscrever até as 18h de quarta-feira, não terá seu nome incluído nas 

turmas de Nivelamento.  
 
 Só poderão participar dos Nivelamentos os alunos INSCRITOS no programa até dia 

28/04. 
 
 O aluno poderá se inscrever nas 02 disciplinas: Matemática e Português. 

 
 

VIII-  DOS VALORES  
 
        O curso será ofertado gratuitamente. 
 

 
IX- DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
          O Projeto será avaliado de forma contínua e sistemática, considerando o desempenho    
dos alunos nas disciplinas do curso. 
 
          Serão distribuídos 100 pontos na 1ª Etapa do projeto nas seguintes formas: 



 
a) ATIVIDADES POSTADAS NO MAESTRO– Serão postadas até o domingo que 

antecede a aula, no MAESTRO, atividades para que o aluno faça  em casa, avaliadas  
no total de 40,0 pontos( veja,abaixo, item a.1) e na sala de aula, como forma de 
avaliação. Ao finalizar as atividades previstas no Maestro dentro da data e horário para 
execução, o aluno as enviará ao professor que fará a correção e, posteriormente, após 
lançar a nota, fará a  devolutiva com as devidas correções. 
 

a.1) VALOR DAS ATIVIDADES 
 

I- 4,0 pts 
II- 4,0 pts 
III- 4,0 pts 
IV- 4,0 pts 
V- 4,0 pts 
VI- 4,0 pts 
VII- 4,0 pts 
VIII- 4,0 pts 
IX- 4,0 pts 
X- 4,0 pts 

 
 

b) PROVAS ONLINE (MAESTRO)– Haverá 01 (uma) prova online, no valor de 40,0 
pontos. (Vide Quadro de Datas e Horários no Anexo). 
 

c) Os demais 20,0 pontos serão avaliados em 10 (dez) atividades realizadas pelo aluno 
no maestro ao final de cada aula, no valor de 2,0 pontos cada. 
 
NOTA: durante as aulas, os alunos deverão abrir suas câmeras sempre e em todo o 
tempo que o professor solicitar. Havendo recusa por parte do aluno a presença neste 
dia  NÃO será computada e os pontos das atividades em sala serão desconsiderados. 

 
 

X- DA APROVAÇÃO 
 
Serão considerados RECUPERADOS nos conteúdos ministrados no Programa de  
Nivelamento os alunos que atingirem média mínima de 70% dos pontos distribuídos e 80% de 
presença nos encontros com os professores (máximo de 02 faltas). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A presença será registrada pelas Auxiliares de Turmas. 
 
 

XI- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Os Professores serão designados pela Comissão Organizadora não podendo haver 

recusa por parte dos participantes. 
 
 O prazo MÁXIMO para entrega dos Atestados Médicos é de 72h após a aula perdida. 

 
 Os atestados médicos deverão ser escaneados e encaminhados às auxiliares de 

turmas. 
 
 Sugestões, solicitações e/ou reclamação por parte de alunos inscritos no Projeto 

deverão ser escritas e encaminhadas às auxiliares de turma.  



 
 O aluno poderá ter no máximo 02 faltas em cada disciplina. A partir da 3ª falta, ele será 

excluído do programa. O primeiro levantamento das presenças será feito em 05/06/21 
 
 Toda e qualquer comunicação da Comissão Organizadora será feita através do 

site do Colégio Sólido. 
 
 A homologação dos resultados será fornecida através de Lista Oficial divulgada no site 

www.colegiosolido.com.br em 15/07/2021 
 
 
                                                                                     Montes Claros, 22 de abril de 2021 
 

A COORDENAÇÃO. 

ANEXOS 
 

I- Cronograma de Aulas 
 
DISCIPLINA    MAIO  JUNHO JULHO 

 

1º ANO 01,08,15,22,29 
 

12,19,26 03,10 

2º ANO 01,08,15,22,29 
 

12,19,26 03,10 

3º ANO 01,08,15,22,29 
 

12,19,26 03,10 

 
  II – Horário das Aulas 
 
HORÁRIO   1º ANOS 2º e 3º ANOS 

 

 
7h10 às 8h 

 
MATEMÁTICA 
 
Prof. Fernando 

 
PORTUGUÊS 
 
Profª. Noêmia 

8h às 8h10 Intervalo 

 
8h10 às 9h40 

 
MATEMÁTICA 
 
Prof. Fernando 

 
PORTUGUÊS 
 
Profª. Noêmia 

9h40 às 10h Intervalo 

 
10h às 11h20 

 
PORTUGUÊS 
 
Profª Noêmia 

 
MATEMÁTICA  
 
Profª. Gisele 

11h20 às 11h30 Intervalo 

 
11h30 às 12h30 

 
PORTUGUÊS 
 
Profª Noêmia 

 
MATEMÁTICA  
 
Profª. Gisele 

http://www.colegiosolido.com.br/


 
 
      NOTA: Não será permita a entrada no 2º ou 3º horário 
relativo à mesma disciplina. 
 
         III- Cronograma de Avaliação Final 
 

 
DISCIPLINA 

 
40 pontos 

 
JULHO 

 
14/07 

 

 
MATEMÁTICA  
 

 
7h30 às 10h 
 
 

 
L. PORTUGUESA 
 

 
10h às 12h30 
 
 

 
 
        IV- Conteúdo Programático  
 
 
 Língua Portuguesa 

 
1º Anos 
Gêneros textuais, níveis de interpretação, distorções textuais, funções da linguagem, 
variedades linguísticas, fonética(fonemas, acentuação gráfica, ortografia), emprego do hífen, 
semântica, emprego da vírgula. 

 
2º e 3º Anos 
Gêneros textuais, níveis de interpretação, distorções textuais, funções da linguagem, 
variedades linguísticas, vozes verbais, ideia dos tempos verbais, pronomes, colocação 
pronominal, regência, crase, período composto, emprego da vírgula.  
 
 

 Matemática 
 
1º Anos 
Números e conjuntos numéricos, Revisão da natureza numérica, Conjuntos numéricos (N, Z, Q, 
I e R) e Operações básicas com conjuntos, Operações básicas, Ressignificação das operações 
de adição, subtração,  multiplicação e divisão, Potências e radicais, Proporcionalidade, Razão 



e proporção, regras de 3 simples e composta, Análise de situações-problemas e interpretação 
de questões, Tópicos de Geometria, Teorias angulares, Teorema de Pitágoras, semelhança de 
triângulos, métricas geométricas, elementos 
 
 

2º e 3º Anos 
Sistemas de Duas Variáveis, Operações com Frações , Função do Primeiro Grau, Função do 
Segundo Grau, Função Exponencial e Logarítmica, Princípio Multiplicativo, Progressão 
Aritmética e Geométrica, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, Domínio e Imagem de uma 
Função, Crescimento e Decrescimento de uma Função, Função Composta e Inversa, 
Trigonometria no Triângulo Retângulo, Trigonometria, Semelhança de Triângulos, Área de 
Figuras Planas  


