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Agradecimentos

Agradecemos pela confiança em nós depositada esperamos jamais decepcioná-los.
Em breve iniciaremos uma longa jornada e o sucesso depende de todos nós. Nos comprometemos em agir sempre
com lisura, transparência, equilíbrio, sensatez e acima de tudo, boa vontade em acertar e fazer acontecer. Porém, esta
jornada se dará numa via de mão dupla onde todos nós somos responsáveis pelo sucesso.

Pedimos gentilmente que qualquer ruído por menor que seja, nos apresente. Pois, um pequeno mal-entendido pode gerar
um grande problema, coisa que nenhum de nós queremos. Sabemos que não é saudável para formação ampla dos nossos
alunos.

Somos uma instituição diferente e fugimos de alguns padrões de relacionamento “família e escola”. Logo,
estamos abertos a essa parceria, dando feedbacks contínuos aos pais, compartilhando problemas e nos colocando para
atendê-los da melhor maneira possível. Acreditamos que a unidade entre pais, alunos, direção, coordenação e professores
será mais efetiva na resolução de dificuldades e conflitos que possam surgir ao longo da caminhada.

Contudo a parceria entre a família e a escola proporciona impactos positivos não só para a formação do aluno, mas
também, traz vigor ao cotidiano escolar. Essa parceria contínua é essencial para que a longa caminhada que é a formação
integral do aluno seja completa, para os pais, educadores e, principalmente, para o estudante.

Conte conosco, hoje e sempre!

Obs.: Para melhor servirmos e atender as necessidades do dia a dia e no intuito principal de trazer maior transparência e
informação aos pais e alunos. Informamos que este manual será sistematicamente analisado e atualizado. E
automaticamente repassada atualização para os responsáveis.

Processo de Adaptação dos Alunos e Pais a escola: 
Compreender as dinâmicas da escola e acompanhar aos 
comunicados que são constantemente enviados é de suma 
importância para que este processo se dê com maior facilidade;
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• Início das Aulas:

Próxima segunda-feira, 01/02/2021

•Como serão as nossas aulas?

Modelo Híbrido
Presencial e Online dependendo da demanda das famílias
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Aulas Presenciais
Seguiremos impreterivelmente o
Decreto emitido pelo Governador
com data de 27/01/2021.

Dos pais, precisamos imediatamente do formulário Autorização de Entrada e Saída
preenchido, assinado e entregue até sábado, dia 30/01/2021.

Infelizmente não poderemos receber nenhuma criança no presencial, sem que o formulário
não tenha sido entregue e analisado o quantitativo dos alunos por turma.

Quem não puder entregar na secretaria, pode enviar por e-mail, com o formulário anexado
devidamente assinado e preenchido.

Não é garantido que todos os interessados no presencial possam comparecer.
Devemos estar em concordância com as Leis e Decretos, logo estão condicionados ao
número de interessados por cada turma.

Caso, o número de interessados no presencial seja maior do que o permitido, a direção
estabelecerá critérios em conjunto com os responsáveis de cada turma.

Este decreto será encaminhado anexo a esta pauta.

direcao.progressaovp@gmail.com
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•Como serão as nossas aulas?

• Modelo Híbrido
Presencial e Online dependendo da demanda das famílias

Aulas Online
Como estamos em fase de implantação do SAE Digital durante todo o mês
de Fevereiro para os alunos que seguirão no modelo online será
disponibilizado os links pelo Meet.

* Será um link único e exclusivo para cada turma.

A partir de Março as aulas serão acessada pela plataforma
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• Links das aulas Fevereiro

Somente para os alunos que não retornarem o modelo presencial
* Link único e exclusivo para cada turma.

6° Ano Manhã

https://meet.google.com/xuo-sovv-jac

7° Ano Manhã

https://meet.google.com/qnd-vpts-qez

8° Ano Manhã

https://meet.google.com/jht-bjph-ced

9° Ano Manhã

https://meet.google.com/ddc-xvjz-dqd

1° Ano Manhã

https://meet.google.com/nen-hboe-enb

2° Ano Manhã

https://meet.google.com/iiz-qcbb-msd

3° Ano Manhã

https://meet.google.com/kax-kbvs-dks

6° Ano Tarde

https://meet.google.com/ojy-hapw-ouz

7° Ano Tarde

https://meet.google.com/orv-fugk-jrd

8° Ano Tarde

https://meet.google.com/ohe-zrep-fbn

9° Ano Tarde

https://meet.google.com/dne-gynm-iiq

1° Ano Tarde

https://meet.google.com/zzu-cvbz-ayi

2° Ano Tarde

https://meet.google.com/bey-xmmj-xia

3° Ano Tarde

https://meet.google.com/xrq-juny-gnr

Os link de acesso serão encaminhados anexo esta pauta.

https://meet.google.com/xuo-sovv-jac
https://meet.google.com/qnd-vpts-qez
https://meet.google.com/jht-bjph-ced
https://meet.google.com/ddc-xvjz-dqd
https://meet.google.com/nen-hboe-enb
https://meet.google.com/iiz-qcbb-msd
https://meet.google.com/kax-kbvs-dks
https://meet.google.com/ojy-hapw-ouz
https://meet.google.com/orv-fugk-jrd
https://meet.google.com/ohe-zrep-fbn
https://meet.google.com/dne-gynm-iiq
https://meet.google.com/zzu-cvbz-ayi
https://meet.google.com/bey-xmmj-xia
https://meet.google.com/xrq-juny-gnr
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•Material Escolar

Não existe uma lista com itens obrigatórios, para composição do material de uso
pessoal, solicitamos que usem o bom senso e mantenham o padrão que o aluno já está
acostumado como:
Estojo com lápis e/ou lapiseira, borracha, canetas azul, vermelha, preta e marca texto;
Cadernos individual ou de 10 ou 20 matérias, há ainda quem prefira o fichário;

Obs.: Para as aulas do CONVIDA não será preciso caderno, assim como a de Artes para
o Fundamental



PROGRESSÃO VILA DA PENHA

•Quais são as novidades para 2021

• Laboratório de Ciências, Biologia e Física
• Uso do Jaleco
• Uso da Boina

* Material SAE Digital
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• Novidades para 2021

• O que terá no Laboratório de Ciências, Biologia e Física?

Descrição Site

Laboratório de Ciências LCR Roster https://www.lojaroster.com.br/laboratorio-de-ciencias-lcr

Laboratório de Biologia LBR Roster
https://www.lojaroster.com.br/laboratorio-escolar/laboratorio-de-
biologia-lbr

Laboratório Portátil de Física https://www.lojaroster.com.br/laboratorio-de-fisica-lfr

Laboratório Portátil de Química LQR Roster
https://www.lojaroster.com.br/laboratorio-escolar/laboratorio-
portatil-de-quimica-roster

Kit Desenho Geométrico para Professor PP-9395 https://www.lojaroster.com.br/kit-de-geometria-para-professor

Sólidos Geométricos em Acrílico - 20 Peças SG20
https://www.lojaroster.com.br/laboratorio-escolar/solidos-
geometricos/solidos-geometricos-em-acrilico-20-pecas

Microscópio Biológico Binocular N 107 Coleman
https://www.lojaroster.com.br/promocoes/microscopio-biologico-
binocular-n-107-coleman

Esqueleto 1,70 + Torso Bissexual 85cm COL 1101+1204 Coleman
https://www.lojaroster.com.br/esqueleto-1-80-torso-bissexual-
85cm

Sistema Circulatório Sangue em Prancha COL 1814 Coleman https://www.lojaroster.com.br/sistema-circulatorio-sangue-2597

Corte da Pele em Camadas COL 1313-3 Coleman https://www.lojaroster.com.br/corte-da-pele-em-camadas

Célula Animal com 24 Peças QC-26700 https://www.lojaroster.com.br/celula-animal-com-24-partes

Pélvis Feminina de Gravidez 4 partes COL 1332-B Coleman https://www.lojaroster.com.br/pelvis-feminina-gravidez-4-partes

Gerador Eletrostático, 400 kV, Van De Graaff EQ047C
https://www.lojaroster.com.br/gerador-eletrostatico-400-kv-van-
de-graaff-eq047c

Vasos Comunicantes de Giro Parcial com Indicadores EQ048
https://www.lojaroster.com.br/vasos-comunicantes-de-giro-
parcial-com-indicadores-eq048-3848

Anel de Gravesande HF-26 https://www.lojaroster.com.br/anel-de-gravesande-hf-26

Força Centrifuga HF-24 https://www.lojaroster.com.br/forca-centrifuga-hf-24

Experimento de Oersted HF-20 https://www.lojaroster.com.br/experimento-de-oersted-hf-20

Pêndulo de Newton com 5 Esferas HF-44 https://www.lojaroster.com.br/pendulo-newton-5esferas

Estação Meteorológica Digital de Mesa ML-1110 https://www.lojaroster.com.br/estac-o-meteorologica-de-mesa

https://www.lojaroster.com.br/laboratorio-de-ciencias-lcr
https://www.lojaroster.com.br/laboratorio-escolar/laboratorio-de-biologia-lbr
https://www.lojaroster.com.br/laboratorio-de-fisica-lfr
https://www.lojaroster.com.br/laboratorio-escolar/laboratorio-portatil-de-quimica-roster
https://www.lojaroster.com.br/kit-de-geometria-para-professor
https://www.lojaroster.com.br/laboratorio-escolar/solidos-geometricos/solidos-geometricos-em-acrilico-20-pecas
https://www.lojaroster.com.br/sistema-circulatorio-sangue-2597
https://www.lojaroster.com.br/celula-animal-com-24-partes
https://www.lojaroster.com.br/gerador-eletrostatico-400-kv-van-de-graaff-eq047c
https://www.lojaroster.com.br/vasos-comunicantes-de-giro-parcial-com-indicadores-eq048-3848
https://www.lojaroster.com.br/experimento-de-oersted-hf-20
https://www.lojaroster.com.br/pendulo-newton-5esferas
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•Novidades 2021

• Laboratório de Ciências, Biologia e Física
• Uso do Jaleco

Laboratório: O nosso laboratório será inaugurado
neste trimestre e para tanto precisaremos que
cada aluno tenha um jaleco branco que deverá
ser aplicado a logo da escola com o nome e
sobrenome do aluno (escrita Azul Royal). Não
precisa bordar a turma. Pois, o mesmo poderá
ser utilizado no ano seguinte.

Obs. O Peti com a logo da escola bordado está sendo
comercializado na secretaria por apenas R$ 20,00
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•Novidades 2021
• Uso da Boina

Obs. A boina e o boton com a logo da escola está sendo
comercializado na secretaria Boina R$ 48,00 Boton R$ 15,00 o
conjunto R$ 58,00 (boina + boton)

Ato Cívico:
A partir do recesso de carnaval iniciaremos os
ensaios gerais para este evento. Teremos como
novidade este ano o uso da Boina de uso
obrigatório as Quartas-feiras onde iniciaremos
com as atividades do Hino Nacional e o Hino da
Escola.
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•Novidades 2021

* Material SAE Digital

Por que mudamos o material do ELEVA para o SAE?
Essa resposta é simples desde que você compreenda quem 
somos, qual a nossa visão, quais são os objetivos e a missão 
do Progressão com a Educação.

Principais Vantagens:

• Realidade aumentada 
https://www.youtube.com/watch?v=E9PTrQwJdwg

• QRCode das questões comentadas por um 
professor

• Melhor controle das atividades e rendimento 
dos alunos (notificação alunos e responsáveis)

• Trilha do Conhecimento individual e coletivo 
(onde o aluno não poderá pular etapa)

• Vídeo aula de todos os capítulos
• Híper atualização dos conteúdos
• Apostilas completas off-line

+ 18 anos no seguimento + 650 escolas + 200 mil alunos

Dentre as quais Escolas M3, Rede Sophos, Rede Sagrado, Colégio Metodista, Rede Batista 
em vários Estados do Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=E9PTrQwJdwg
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•Novidades 2021

* Material SAE Digital

Como vou acessar:

https://ava.sae.digital/

Tanto os alunos como os pais que contrataram o material didático, receberão pelo
whatsapp seus acessos.

Exemplo aluno:
Login: luccamotta.progressaovp
Senha: 1acesso2021
Padrão 1°primeiro nome do aluno e último nome

Exemplo Login Responsável: 
responsavel1.luccamotta.progressaovp (pai) Senha: 1acesso2021
responsavel2.luccamotta.progressaovp (mãe) Senha: 1acesso2021

Será encaminhado anexo a esta pauta, o Tutorial do SAE.

Semana 22/02 a 26/02 Treinamento Virtual do uso SAE Digital com os
pais e alunos por turma

https://ava.sae.digital/
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Como me manter informado das atividades escolares?

E-mail, e/ou grupo de whatsapp da turma (somente
alunos participam), Sistema Acadêmico Escola Web e
pelo site www.blogprogressaovp.com

http://www.blogprogressaovp.com/
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https://www.blogprogressaovp.com/
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https://www.blogprogressaovp.com/



• ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO/FINANCEIRO

Este ano, contaremos com um novo Sistema On Line para 
atender todas as demandas necessárias, como:

• Frequência

• Resultados (notas e boletins)

• Notificações

• Avisos

• Geração de 2° via de Boletos

• Advertências

• Dentre outros

PROGRESSÃO VILA DA PENHA

Vídeo de apresentação do sistema

Acesse:

progressaovp.escolaweb.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=2xKvZUuryxY&feature=youtu.be
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Regras Básicas – Normas de Condutas

Antes, durante e pós pandemia
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•Regras Básicas – Normas de Condutas:

Modelo ilustrativo Autorização de Entrada e Saída
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•Regras Básicas – Normas de Condutas:

2.1 - Pontualidade e Assiduidade
Horários:
Turno Manhã: Turno Tarde:
Entrada 7:00h às 7:15h Entrada 12:50h às 13:05h
Início das Aulas às 7:30h Início das Aulas às 13:10h

Obs: Início das Aulas TODOS os ALUNOS em sala para início das aulas.

Término das Aulas: 12:10h Fundamental Término das Aulas: 17:50h Fundamental
12:40h Ensino Médio 18:15h Ensino Médio

Atrasos: Em caso de atrasos, os pais serão notificados imediatamente para que tomem ciência e diante de reincidência 
medidas cabíveis serão tomadas, conforme Normas de Conduta em anexo a este Manual.

2° Ação 3° Ação 4° Ação 5° Ação

Aluno chegou atrasado: ____:____h                                                                                                                                       

(_) 1°Tempo      (_) 2°Tempo

Advertência Oral + 

Anotação Livro de 

Ocorrências

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Comunicação aos Pais

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Assinatura do 

Responsável

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Assinatura do 

Responsável + Aluno 

voltará para casa

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Assinatura do 

Responsável + Aluno 

voltará para casa + 

Comparecimento do 

Responsável

Aluno matando aula dentro da escola: ____:____h                                                                                                                                       

(_) 1°Tempo      (_) 2°Tempo     (_) 3°Tempo        (_) 4°Tempo

Advertência Oral + 

Anotação Livro de 

Ocorrências

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Comunicação aos Pais

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Assinatura do 

Responsável

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Assinatura do 

Responsável + Aluno 

voltará para casa

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Assinatura do 

Responsável + Aluno 

suspenso por 2 dias

Ocorrências

Penalidades 

Reincidência
1° Ação

Imagem meramente ilustrativa com breve descrição
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•Regras Básicas – Normas de Condutas:

Entrada e Saída das salas:

Aluno deverá usar o seu tempo de intervalo para brincar, lanchar, beber água e ir ao banheiro.

Obs.: Fica terminantemente proibido a permanência de um ou mais alunos na sala de aula no

período do intervalo.

Convém frisar que a escada e corredores são lugares de passagens, reiteramos a necessidade da

mesma estar liberada para tal finalidade. Dessa forma, os alunos devem liberar os acessos e fluxos

dos corredores e escadas. Cabe salientar que a área de convivência se dá no térreo.

Frequência:

Como fator de aprovação, será considerado a frequência mínima de 75% do aluno, sendo

registradas em fichas individuais de acordo com os instrumentos aplicados pelo professor: provas,

testes, trabalhos individuais e/ou grupos, pesquisas e seminários.
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•Regras Básicas – Normas de Condutas:

2.2 - Uso do Celular em sala:
Conforme Lei 4734/08 | Lei nº 4734 de 04 de janeiro de 2008 fica terminante proibido o uso do 
celular em sala, diante de reincidência medidas cabíveis serão tomadas, conforme Normas de Conduta 
em anexo a este Manual.

2° Ação 3° Ação 4° Ação 5° Ação

Usar celular em sala, sem conscentimento do professor Advertência Oral

Anotação Livro de 

Ocorrências + O 

celular será desligado 

e guardado na caixa. 

Caso o aluno se 

recuse, chamar a 

coordenação

Anotação Livro de 

Ocorrências + O 

celular será desligado 

e guardado na caixa. 

Caso o aluno se 

recuse, chamar a 

coordenação

Anotação Livro de 

Ocorrências + O 

celular será desligado 

e guardado na caixa. 

Caso o aluno se 

recuse, chamar a 

Direção

Anotação Livro de 

Ocorrências + O 

celular será desligado 

e guardado na caixa. 

Caso o aluno se 

recuse, chamar a 

Direção + 

Comunicação 

Imediata aos Pais

Divulgação de mensagens, vídeos, e afins no intuito de expor 

e/ou denegrir a imagem de outros

Advertência Oral + 

Anotação Livro de 

Ocorrências

Aluno conduzido a 

coordenação + 

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Comunicação aos Pais

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Assinatura do 

Responsável

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Comparecimento do 

Responsável na escola

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Suspensão 3 dias + 

Comparecimento do 

Responsável na escola

Uso indevido e não autorizado das imagens dos alunos, 

professores e funcionários

Advertência Oral + 

Anotação Livro de 

Ocorrências

Aluno conduzido a 

coordenação + 

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Assinatura do 

Responsável

Aluno conduzido a 

coordenação + 

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Comparecimento do 

Responsável

Aluno conduzido a 

coordenação + 

Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Suspensão 3dias + 

Comparecimento do 

Responsável

Aluno passivo a ser 

Jubilado e/ou 

encaminhado ao 

Profissional 

Comportamental

Ocorrências

Penalidades 

Reincidência
1° Ação

Grupo de whatsapp da turma somente alunos participam.
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•Regras Básicas – Normas de Condutas:

2.3 – Uso do Uniforme OBRIGATÓRIO
Camisa Oficial do Colégio e/ou Camuflada 
Obs.: Somente será permitido o uso do uniforme Oficial do Progressão Vila da Penha

Calça Jeans (cor escura)

Tênis e/ou Sapato de cor neutra, preferência (preto, branco ou cinza)

Uniforme de Ed. Física
Obs: Este uniforme poderá ser utilizado em qualquer outro dia da semana.

Uniforme de Frio:
- Casaco e calça oficiais do colégio.

2° Ação 3° Ação 4° Ação 5° Ação

Não uso do uniforme:    (_) Blusa       (_) Calça      (_) calçados
Advertência Oral + 

Anotação Livro de 

Ocorrências

 Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Assinatura do 

Responsável

 Anotação Livro de 

Ocorrências + 

Advertência Escrita + 

Comunicação 

Imediata aos 

Responsáveis

Advertência Escrita + 

Assinatura do 

Responsável + Aluno 

voltará para casa

Advertência Escrita + 

Assinatura do 

Responsável + Aluno 

voltará para casa

Ocorrências

Penalidades 

Reincidência
1° Ação
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•Regras Básicas – Normas de Condutas:

2.4 – Realização das Práticas Propostas pela Escola 

Entrada em forma e Hinos: Quarta-feira início do turno

Exercícios: Todo o aluno deverá realizar as atividades propostas pelo professor em sala, ou fora da 

mesma semanalmente, sejam da apostila, caderno, lista de exercícios e outros. Assim como atividades 

de Laboratório, Auditório, Sala multimídia e Quadra e etc.
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•Calendário das Avaliações Resumido:

A1 
Seminário – Segunda a Sexta, 01 a 05 de Março
Simulado – Quinta, 01 de Abril 
Prova – 10 a 14 de Maio
Reavaliação – 22 de Maio

A2 
Seminário – Segunda a Sexta, 24 a 28 de Maio
Simulado – Sábado, 03 de Julho
Prova – Segunda a Sexta, 23 a 27 Agosto
Reavaliação – Sábado, 04/09

A3
Simulado – Sábado, 02 de Outubro
Feira Integrada – Sábado, 30 de Outubro
Prova – Segunda a Sexta, 22 à 26 de Novembro
Neste trimestre, não temos Reavaliação e sim Prova Final

Prova Final - Segunda a Sexta, 13 a 17 de Dezembro
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• Avaliação Produção Textual – REDAÇÃO

Produção Semanal: Ao longo de cada trimestre o aluno deverá produzir 10 
redações, conforme Planejamento  Anual disponibilizado no 1° dia de aula 
pelo whatsapp da turma e temas indicados, dentro das respectivas datas 
estabelecidas.

Valor: 0 a 0,4 (pontos) cada Redação completa

Recebimento Folha Padrão: Sexta-feira

Entregas Folhas Produzidas: Segunda-feira

Simulado: Interpretação de Textos

Valor: 0 a 6 pontos

Com base na bibliografia indicada pelo professor e apresentado de acordo 
com o planejamento anual;

Prova: Produção Textual

Valor: 4 pontos a ser somados com as Produções Semanais;
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Vivências Pedagógicas Extras-Classes

A1
• Simpósio de Carreiras – Abril/Maio
• Evento para as Mães – Maio

A2
• Arraia Cultural – Julho
• Passeios – Férias de Julho
• Evento para os Pais – Agosto

A3
• Ato Cívico – Aniversário da Escola Setembro
• Palestra Setembro Amarelo – Setembro
• Evento com os Bombeiros – Setembro
• Olímpiadas – Outubro
• Feira Integrada – Outubro
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Sistema de Avaliação

1º Avaliação: TR - SEMINÁRIO

Os Seminários são realizados por disciplina e ocorrem apenas nos dois primeiros

semestres do ano, ou seja, A1 e A2. Pois, na A3 temos a feira integrada, onde a temática

abordada corresponde a Transformação Social. Sendo esta apresentação de maior porte, este

trabalho corresponde a TODAS as disciplinas. Logo, a nota da Feira será aplicada a todas as

disciplinas.

Quanto ao Seminário

 Pontuação: 0 a 4 pontos

o Oralidade: 0 a 1 ponto

o Conteúdo: 0 a 1.5 pontos

o Desempenho: 0 a 1.5 pontos

 Justificativa: vide manual do aluno

 Objetivos: vide manual do aluno

 Metodologia: vide manual do aluno

 Divisão dos Temas por Turmas

o Máximo 5 alunos por grupo, proporcional ao numero total de alunos

em cada turma

 Uso de recursos visuais

Não é obrigatório e sim, opcional.

Feira Integrada: Substitui os Seminários
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Sistema de Avaliação

2º Avaliação: TM - SIMULADO

Conforme Calendário Escolar Anual, os Simulados ocorrerão sempre aos sábados às 9h da manhã,

com duração de até 4h.

Os Simulados ocorrerão nos respectivos meses TM1 (Abril), TM2 (Julho) e TM3 (Outubro), 1°

sábado de cada mês.

Pedimos que reforcem em casa a necessidade de estudar para todas as matérias e serão 6 questões

múltiplas escolhas (A, B, C, D, E) por disciplina, assim distribuídos:

A nota de uma disciplina. Não interfere nos desempenhos das outras.
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Sistema de Avaliação

Não temos 2° chamada

Não temos Dependência

Exemplo de Modelo Folha de Rosto Avaliação (Prova e/ou Simulado)

Obs.: O gabarito das Provas e Simulados NÃO serão disponibilizados no dia pelo whatsapp. 

Todos os resultados serão no dia da aula diretamente com o Professor.
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Sistema de Avaliação
3º Avaliação: P – PROVA

Nossas provas são elaboradas por questões das apostilas e padrão de concursos que poderão

ser adaptadas a série escolar do aluno e seguirão no modelo objetivo. Sendo composta por 10

questões, sempre carregada do conteúdo que foi exaustivamente trabalhado em sala de aula, sem

surpresas. Então se o aluno é participativo e faz todas as questões propostas pelo professor, terá

seu sucesso garantido!

As Provas P1 (Maio), P2 (Agosto) e P3 (Novembro). Em período de prova não haverá aula, 

será somente prova.

Turno da Manhã Início às 10h e Turno da Tarde as 13:15h Duração 2h e 30minutos

Serão 10 questões Prova Objetivas (Cartão-Resposta) com 5 opções de resposta, apenas uma (01) 

correta.

Exceto Redação que será Produção Textual e valerá apenas 4pontos. Pois, esta nota será 

complementada as produções semanais entregues ao longo do semestre.

Obs.: O gabarito das Provas e Simulados NÃO serão disponibilizados no dia pelo

whatsapp. Todos os resultados serão no dia da aula diretamente com o Professor.
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Sistema de Avaliação

4º Avaliação: CONVIDA

Conhecimento de vida que “convida” esta disciplina visa orientar e envolver os alunos as

práticas fundamentais da vida adulta. Onde os mesmos tem acesso ao Direito Constitucional,

Educação financeira e Empreendedorismo, em cada trimestre uma modalidade de ensino é

apresentada.

Aulas são dinâmicas com assuntos relativos ao tema do trimestre com atividades

passadas para casa: Direito Constitucional, Ed. Financeira e Empreendedorismo

Esta disciplina não reprova, pelo contrário ela ajuda na composição das notas, pois, bonifica a

todos os alunos com até 2 pontos em cada disciplina curricular normal, como Português Produção

textual, Inglês, Literatura, Artes, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Matemática, Química,

Física, Biologia e Ciências.

Esta nota é alcançada através de participação nas aulas (até 1 pontos) e entrega dos trabalhos

semanais (até 1 ponto)
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• Reavaliação
Tipo de Avaliação: Método Tradicional, com 10 questões discursivas;

Objetivo: Substituir a Nota do Simulado ou da Prova;

Pontuação: Cada acerto corresponde a 0,6 (pontos) caso o aluno opte pela substituição
Simulado ou 0,8 (pontos) se o aluno optar pela substituição da Prova.

Modalidade: não obrigatória e não classificada como recuperação. Ficando a critério do
aluno a decisão de realizar ou não.

Inscrições: se darão através de formulário disponibilizado ao aluno e deverá possuir
assinatura do responsável, com entrega em data específica;

Obs: Todas as reavaliações se darão em um único dia em horário escolar.



PROGRESSÃO VILA DA PENHA
Sistema de Avaliação

REVISÃO DE NOTAS
Existe um formulário padrão

que o aluno ao final do trimestre
poderá preencher e apresentar a
coordenação para que a mesma seja
analisada. Esta solicitação poderá ser
deferida ou indeferida.

Qualquer contestação de nota,
o aluno deverá solicitar diretamente
ao professor quando for Seminário,
Prova e Reavaliação. Já para os
casos, dos simulados são com a
coordenação.

O modelo da Solicitação de 
Revisão de Notas encontra-se 
em anexo a este manual.



•Base dos Cálculos
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• Sistema de Avaliação:

A = Seminário + Simulado + Prova + Convida

2

A = (0 a 4) + (0 a 6) + (0 a 8) + (0 a 2)

2
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ENSINO INTEGRAL

Mais benefícios para o aluno, maior tranquilidade para os pais.

1. Melhora o rendimento do aluno
2. Proporciona melhor aproveitamento do tempo ocioso
3. Afasta o risco social
4. Oferece orientação
5. Melhora a convivência familiar
6. Desenvolve bons hábitos
7. Potencializa os resultados no concurso
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OBRIGADA POR SUA PRESENÇA!!


