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OFÍCIO CIRCULAR SEM/SEE nº  021/16 

 
 

 
Belo Horizonte, 05  de fevereiro de 2016. 

 

 

             Para: Superintendências Regionais de Ensino e escolas  
 

           Assunto: esclarece dúvidas sobre as formas de avaliação de disciplinas na 
nova proposta do Ensino Médio Noturno.  
 
 

Senhoras (es) diretoras (es), 
 
A Secretaria de Estado de Educação, por meio de sua Superintendência de 

Desenvolvimento do Ensino Médio, traz alguns esclarecimentos às Superintendências 
Regionais de Ensino e escolas de nossa rede estadual, a fim de subsidiarmos 
procedimentos para as alterações que venham ser necessárias na inserção de 
disciplinas no SIMADE. 
  
 Ao executarem o Pacote Componente, no SIMADE, as disciplinas “Diversidade, 
Inclusão e o Mundo do Trabalho”, do currículo do Ensino Médio noturno e da EJA- 
Médio; “Diversidade, Inclusão e Formação para Cidadania”, do currículo da Educação 
de Jovens e Adultos – EJA- Anos Finais  ,favor observar : 
 
 1 – em primeiro momento, deverá ser utilizada a opção “outras” para a área de 
conhecimento e aguardarmos as mudanças no SIMADE; 
 
 2 – utilizaremos a opção “conceito” como tipo de medida, com as especificações: 
 
   A – Suficiente e Muito Bom 
   B – Suficiente e bom  
   C –Insuficiente 
 
 3 – tanto as disciplinas “Diversidade, Inclusão e o Mundo do Trabalho”, 
“Atividade Interdisciplinar Aplicada e Monitorada” do Ensino Médio noturno e EJA-
Médio , quanto as disciplinas “Diversidade, Inclusão e Formação para Cidadania”, serão 
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avaliadas em seus módulos-aula por conceito em todos os bimestres do ano letivo e 
terão, também, uma avaliação que poderá ocorrer ao final de cada semestre que se 
dará pelo projeto desenvolvido pelos alunos e apresentado à comunidade escolar,  
conforme o Documento Orientador para o Ensino Médio Noturno e Documento 
Orientador para EJA, expedido pela SEEMG; 
 
 4 – haverá registro sobre a presença dos alunos em todas as disciplinas que 
reprovarão  por falta de frequência mínima; 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 

 
 

Cecília Cristina Resende Alves 
Superintendência de Desenvolvimento do Ensino Médio 

 
 
 


