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Agradecemos

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.

Estamos certos que o alinhamento entre Escola e Família é decisivo no processo de desenvolvimento 
cognitivo, emocional e intelectual do aluno.

pela parceria firmada para o Ano Letivo 2021 e pela sua presença neste encontro. 
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Muitos pais e alunos ainda estão no Processo de Adaptação ao Colégio Progressão: 

Portanto, compreender as dinâmicas da escola e acompanhar os comunicados que são 
constantemente enviados, conhecer o Sistema de Avaliação e todas as demais práticas 
pedagógicas é de suma importância para que este processo se dê com maior facilidade;
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Acabamos de atravessar a 1° jornada pedagógica denominada A1, também, conhecida como 1° Trimestre
Foram muitos desafios e surpresas ao longo desse período, onde algumas mudanças foram inevitáveis.
Toda mudança proposta, objetiva sempre equilibrar as expectativas e necessidades encontradas durante esta 
caminhada.

A seguir apresentaremos um balanço dessa trajetória, assim como, apresentaremos as novas estratégias e 
dinâmicas propostas para A2 2° Trimestre.

❑ Frequência
❑ Participação
❑ Sistema Rodízio
❑ Avaliações
❑ Mudanças 
❑ Estratégias de Engajamento
❑ Novas perspectivas
❑ Calendário detalhado do Próximo Trimestre
❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
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Balanço 1° Trimestre

❑ Frequência:
Alta demanda ao modelo presencial. Porém, devido a pandemia, faz-se necessário o revezamento dos alunos. De 
modo atender as demandas familiares, dos alunos e da segurança e integridade física e emocional dos alunos.

Em contrapartida, os alunos na modalidade OnLine, tiveram muita dificuldade em manter o ritmo e a conexão as 
atividades propostas.
Circunstâncias esta que vai além, das nossas possibilidades, aluno, escola e família.

❑ Participação
Devido ao longo período de confinamento ao longo de 2020, esperávamos uma alta demanda dos alunos ansiosos, 

com níveis de concentração baixo, capacidade de interpretação comprometida e obviamente uma agitação sem 
fim. Porém, por mais que pudéssemos teorizar e esperar tais comportamentos, a vivência prática supera todas as 
estimativas.

O mundo real na prática, a teoria não consegue traduzir na integralidade todas as emoções e comportamentos 
vivenciados.

Logo mudanças significativas tiveram que ser implementadas e apresentaremos num tópico específicos, mais a 
frente. 

● USO INDEVIDO DA MÁSCARA                                    
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Balanço 1° Trimestre

❑ Sistema Rodízio
Embora gerenciar o Sistema de Rodízio Semanalmente, na prática observamos que esta metodologia deixou o 
aluno ainda mais disperso e desconectado a instituição nos dias que estavam no Online.
Obviamente esta regra não se aplica a TODOS. Porém, analisamos o todo e a maioria se caracterizou desta forma.

Pontos Negativos:
▪ O nível de comunicação e repasse das principais informações foram comprometidos.
▪ Os níveis de ansiedade e agitação não foram contidos e principalmente,
▪ De modo geral, o rendimento dos alunos foram altamente impactado.
▪ Consequentemente as Notas foram afetadas.
▪ Manter os alunos do Rodízio conectados as práticas e as dinâmicas pedagógicas durante as aulas 

Online era quase impossível. Comprometendo assim, o desenvolvimento das aulas quando os 
mesmos estavam no presencial.

A exemplo: Um exercício aplicado em aula, quem estava no presencial desenvolvia e a maioria que estava no 
Online não fazia. Na próxima aula, ao avançar das matérias, o professor tinha que revisar atividade aplicada na 
semana anterior.

Pontos Positivos:
▪ Minimizar a exposição e a proliferação do vírus aos alunos, funcionários, professores e 

consequentemente as famílias.
▪ Conter agitação dos alunos durante as explicações em aula. 
▪ Maior, interação entre os alunos optantes pelo Online a Turma.

Sendo assim, no plano de mudanças que será apresentado no tópico, mais a frente será explicitado.
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Balanço 1° Trimestre

❑ Avaliações
Embora tenhamos conseguido aplicar toda a metodologia avaliativa a todos os alunos.
O rendimento dos mesmos foi altamente comprometido, devido as circunstancias apresentadas nos tópicos 
anteriores.

Considerando as apresentações dos Seminários...
Devido a falta de prática desta modalidade, somados ao ritmo e aos níveis de responsabilidade e 
comprometimento que esta avaliação abrange. Somados a euforia da “Escola Nova” e a Retomada das atividades 
presenciais, e também, aos reflexos do período pós confinamento. Os trabalhos de modo geral não foram bons, 
haja visto também, ao rendimento dos alunos antigos, teoricamente mais experientes nesta modalidade.

Quanto as demais avaliações como Simulados, Provas e Reavaliação...
O método de avaliação Online mascarou a realidade quanto ao rendimento da maioria dos aluno.
Mesmo aplicando ao modelo discursivo, com desenvolvimento individual dos alunos, a maioria dos alunos foram 
sucumbidos as mais variadas formas consultas. E ainda assim, de modo geral as notas não foram satisfatórias.

Sendo assim, o que fazer?

Sendo assim, no plano de mudanças que será apresentado no tópico, mais a frente será explicitado.
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Balanço 1° Trimestre

❑ Mudanças
Diante de todo exposto nos tópicos anteriores, as mudanças como falamos foi inevitável.

Vale ressaltar que toda proposta de mudança visa sempre
• Alcançar a todos os nossos alunos;
• Gerar maior rendimento e conexão dos mesmos com a instituição;
• Tornar as práticas pedagógicas prazerosas e mais dinâmicas;
• Aumentar os níveis de concentração e responsabilidade com a vida escolar;
• Desenvolver a capacidade cognitiva;
• Melhorar as Notas;
• Minimizar os danos causados pelas regras de isolamento social impostas no ano 2020;
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Propostas 1° / 2° Trimestre

❑ Mudanças

Dessa forma, a seguir apresentaremos as mudanças aplicadas e as que ainda serão aplicadas. 

• Implantação da Monitoria (Matemática, Química e física) toda quinta-feira;
• Retirada do Celular em sala;
• Mudança da sala (espaço físico);
• Implantação do Projeto de Vida;
• Mural de Honra na Secretaria, destinados alunos com maior rendimento;
• Acompanhamento dos cadernos, principalmente no fundamental pelo professor. E no Ensino Médio 

pelos Representantes de Turma.
• Obrigatoriedade do cumprimento das atividades propostas em aula;
• Mudança no Sistema de Rodízio a partir 07/06/2021
• Avaliações A2 impreterivelmente Seminários, Simulados e Provas serão Presenciais, onde 

os simulados e as Provas no modelo objetivo (cartão resposta).
Para os alunos optantes pelo modelo de aula OnLine seguirão com suas avaliações Online discursiva, 

no classroom. Conforme as avaliações anteriores. Sendo apresentação dos Seminários através de 
vídeo gravado, Simulado, Provas e Reavaliação de forma discursiva no classroom.
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Propostas 1° / 2° Trimestre

❑ Mudanças

• Implantação do Projeto de Vida;
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Propostas 1° / 2° Trimestre

❑ Mudanças Sistema de Rodízios
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Propostas Extra-classe

❑ Estratégias de Engajamento
Sexta-feira, Happy Hours;
Quarta-feira, Dia do Hino;
Banda da Escola;
Kahoot;
Laboratório de Ciências, Biologia, Química e Física;

Eventos:
Dia das Mães
Sexta-feira, dia 28/05/2021 às 20h;

Arraia Cultural;
Sábado, dia 10/07/2021 às 20h;

Stand Up - Dia dos Pais;
Sexta-feira, dia 13/08/2021 às 20h;

 Dentre todas as práticas e dinâmicas propostas na escola, sem 
dúvida alguma o Happy Hours é uma das melhores e mais 
prazerosas práticas que temos desenvolvido.
Pois, nesse momento trabalhamos toda a parte cultural e 
desenvolvemos diferentes habilidades artísticas.
Descobrimos grandes talentos no desenho artístico, instrumentos, 
músicas, danças e nas artes cênicas.
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Expectativas para o 2° Trimestre

❑ Novas perspectivas
Acreditamos que as Mudanças implementadas, inclusive a mudança dos Sistema de Rodízio Híbrido e todas as estratégias 
de engajamento do aluno a escola, irão promover um maior rendimento dos alunos, em todas as áreas da sua vida.
Pois, conseguiremos com isso..

▪ Criar vínculos emocionais com a instituição;
▪ Conexão do aluno a vida escolar, de forma ampla;
▪ Aumentar os níveis de concentração;
▪ Com os alunos mais presentes e mais próximos colocaremos ritmo nos mesmos
▪ Aumentaremos seu comprometimento, assumindo as suas responsabilidades;
▪ Proporcionaremos um planejamento de vida ao aluno, de modo objetivo ao que ele será na vida adulta
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Propostas 1° / 2° Trimestre

❑Calendário detalhado do Próximo Trimestre

• Início do 2° Trimestre: Segunda-feira, 24/05/2021
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 

1. Qual a diferença entre SAE Digital, ClassRoom e Escola Web?
2. Como acesso ao SAE Digital?
3. Como acesso ao ClassRoom?
4. Como acesso ao Escola Web?
5. Como me manter informado das atividades escolares?
6. Como faço para visualizar todos os comunicados enviados pela escola?
7. Como faço para compreender o Sistema de Avaliação?
8. Para entrar no Laboratório é obrigatório o uso do Jaleco?
9. O Uso da boina é obrigatório?

10. Quanto aos Seminários como eles serão apresentados Vídeo gravados ou Impresso?
11. Para apresentar os Seminários, devo usar Recursos Tecnológicos?
12. Como será o Simulado?
13. Devo me inscrever no Simulado?
14. As avaliações devem ser feitas a lápis ou a caneta?
15. Como serão as provas?
16. Devo me inscrever para as provas?
17. Devido a problemas não pude fazer o Simulado e/ou a Prova, posso em 2° chamada?
18. Devo fazer Reavaliação?
19. Como faço para me inscrever na Reavaliação?
20. O que acontece se a minha nota na reavaliação for menor que a prova ou simulado?
21. Como faço para visualizar o Boletim?
22. Ao abrir o boletim, vi que algumas notas estão diferentes do que imaginava, como faço para pedir revisão das Notas?
23. Como visualizar as grades de aulas e os calendários do ano letivo?
24. Qual a tolerância do horário de entrada do aluno, para os casos de atraso? 
25. Quais os canais para contato com o colégio?
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 

1. Qual a diferença entre SAE Digital, ClassRoom e Escola Web?

* Material SAE Digital

Principais Vantagens:
•Realidade aumentada 

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

•QRCode das questões 
comentadas por um professor

•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

https://www.youtube.com/watch?v=E9PTrQwJdwg
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 

1. Qual a diferença entre SAE Digital, ClassRoom e Escola Web?

* Material SAE Digital

Principais Vantagens:
•Realidade aumentada 

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

•QRCode das questões 
comentadas por um professor

•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

Aulas Online:
•Gestão das atividades 
propostas pelos 
professores;

•Avaliações Online;
•Organização de todas as 
atividades e disciplinas 
propostas para as turmas

https://www.youtube.com/watch?v=E9PTrQwJdwg
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 

1. Qual a diferença entre SAE Digital, ClassRoom e Escola Web?

* Material SAE Digital

Principais Vantagens:
•Realidade aumentada 

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

•QRCode das questões 
comentadas por um professor

•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

Aulas Online:
•Gestão das atividades 
propostas pelos 
professores;

•Avaliações Online;
•Organização de todas as 
atividades e disciplinas 
propostas para as turmas

• Frequência
• Resultados (notas e boletins)
• Notificações Gerais
• Avisos
• Geração de 2° via de 

Boletos
• Advertências
• Dentre outros

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


 PROGRESSÃO VILA DA PENHA                                    

❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
2. Como acesso ao SAE Digital?

Através do link: ava.sae.digital
Login: nomedoaluno.progressaovp

Exemplo aluno:
Login: luccamotta.progressaovp
Senha: Sae@2021
Padrão 1°primeiro nome do aluno e último nome

Manual de Acesso e Passo a Passo de acesso ao SAE entrar no Site. 
https://www.blogprogressaovp.com/

Menu: Colégio
Item: Manuais e Procedimentos

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

mailto:Vp.nomedoaluno@colegioecursoprogressao.com.br
https://www.blogprogressaovp.com/


 PROGRESSÃO VILA DA PENHA                                    

❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
3. Como acesso ao ClassRoom?

https://classroom.google.com/

Ambiente virtual acessado através do email 
Institucional Progressão.
vp.nomedoaluno@colegioecursoprogressao.com.br

Aulas Online
Pelo link do meet no classroom, apresentado logo na capa da turma, ou na aba 
atividades, no ícone câmera

mailto:Vp.nomedoaluno@colegioecursoprogressao.com.br
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Acesse:

progressaovp.escolaweb.com.br
Ou baixe o aplicativo no seu celular

Solicite o seu Token de acesso ao atendimento e/ou 
a coordenação

Esta plataforma é bem intuitiva

❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas

4. Como acesso ao Escola Web?
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
5. Como me manter informado das atividades escolares?

Tudo referente a sala de aula você encontrará no Classroom.
É nesse ambiente virtual que as atividades propostas pelos 
professores, assim como Avaliações Online
Tudo está organizado e separado por disciplinas e tópicos 
avaliativos.
Esta área é comum a toda a turma

Todos os manuais, as principais instruções e procedimentos quanto ao desenvolvimento escolar são 
encontrados em nosso Site  https://www.blogprogressaovp.com/

Menu: Colégio
Item: Manuais e Procedimentos

https://www.blogprogressaovp.com/
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www.blogprogressaovp.com
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www.blogprogressaovp.com
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
6. Como faço para visualizar todos os comunicados enviados pela escola?

Todos os comunicados são enviados por E-mail, e/ou grupo de whatsapp da turma (somente 
alunos participam), Sistema Acadêmico Escola Web e também pelo site 
www.blogprogressaovp.com

Menu: Colégio
Item: Comunicados

Nesta área consta TODOS os comunicados enviados desde o 1° até o último do ano letivo 
vigente. Ficando em destaque os 03 (três)  últimos

http://www.blogprogressaovp.com/


 PROGRESSÃO VILA DA PENHA                                    

❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 

7. Como faço para compreender o Sistema de Avaliação?

Todos os manuais, as principais instruções e procedimentos quanto ao desenvolvimento escolar são 
encontrados em nosso Site

 https://www.blogprogressaovp.com/
Menu: Colégio

Item: Manuais e Procedimentos
Nesta páginas, tem um vídeo em destaque que trata especificamente do Sistema de Avaliação. 
Este vídeo tem a duração de 7:05 minutos

https://www.blogprogressaovp.com/
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 

7. Como faço para compreender o Sistema de Avaliação?
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 

7. Como faço para compreender o Sistema de Avaliação?

Qual é a nota média da escola?
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 

7. Como faço para compreender o Sistema de Avaliação?
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
8. Para entrar no Laboratório é obrigatório o uso do Jaleco?

Sim!
O uso do Jaleco na cor branca (novo ou usado), se faz obrigatório enquanto o aluno 
estiver no Laboratório de Ciências, Biologia e Física.

O Progressão não fornece o jaleco, 
apenas o Peti é comercializado.

Aquisição do mesmo se faz por conta da família.
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas

9. O Uso da boina é obrigatório?

Durante os ensaios, o uso da Boina 
será flexibilizado. Porém, de uso 
obrigatório no Atos Cívicos.

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.
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
10. Quanto aos Seminários como eles serão apresentados Vídeo gravados ou Impresso?
As apresentações dos Seminários visam o desenvolvimento das habilidades de oratória, não sendo 
permitido o uso de materiais impressos, como método de avaliação. Embora seja permitido, o uso 
individual, deste material,para facilitar apresentação dos alunos.

Quando houver algum integrante no modelo virtual, recomendamos que as apresentações sejam feitas 
através de um vídeo gravado. De modo, a minimizar os danos e impactos da variação da internet.

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
oOralidade: 0 a 1 ponto
oConteúdo: 0 a 1.5 pontos
Desempenho: 0 a 1.5 pontos
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas

11. Para apresentar os Seminários, devo usar Recursos Tecnológicos?

Os recursos tecnológicos são opcionais, onde os grupos pode adotar ou não, conforme necessidade 
de cada aluno. Tendo exclusivamente o papel de facilitador para apresentação. Não sendo em 
hipótese alguma elemento de avaliação. Dessa forma, compreende-se que o aluno jamais será super 
pontuado ou penalizado pela utilização ou não.
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
12. Como será o Simulado?
Os simulados seguem conforme planejamento anual, em datas específicas com o Calendário 
Escolar. Regularmente, esta avaliação ocorre aos sábados às 9h da manhã, com duração de até 
4h. no modelo presencial e de forma objetiva através de cartão resposta.Sendo 06 (seis) 
questões múltiplas escolhas (A, B, C, D, E) por disciplina. Valendo 0 a 6 pontos por disciplina.

Devido ao período de pandemia esta avaliação até então, se deu na 
forma discursiva, quando aplicado no modelo virtual (OnLine) 



 PROGRESSÃO VILA DA PENHA                                    

❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
13. Devo me inscrever no Simulado?
Não!
Pois, toda avaliação obrigatória, não se faz necessário sua  inscrição.

Tanto o Simulado, quanto o Seminário e às provas, assim com o CONVIDA são avaliações que integram 
diretamente ao Sistema de Avaliação, sendo estas notas determinantes, a base de cálculos para promoção de 
série.
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
14. As avaliações devem ser feitas a lápis ou a caneta?

Enquanto as avaliações forem aplicadas no modelo virtual, o aluno pode usar lápis, desde que tenha 
certeza que a foto a ser anexada ao classroom, está nítido e legível a correção do professor.

Sendo no modelo presencial, as avaliações pode ser feitas a lápis. Porém, ao preencher o cartão 
resposta o aluno é obrigado a marcar o cartão resposta a caneta.
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas

15. Como serão as provas?

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 04 (quatro) pontos. 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. Mas sim,  
no 1° dia de aula, após avaliação, diretamente com o Professor em sala.

Devido ao período de pandemia esta avaliação até então, se deu na 
forma discursiva, quando aplicado no modelo virtual (OnLine) 
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
16. Devo me inscrever para as provas?

Não!
Pois, toda avaliação obrigatória, não se faz necessário sua  inscrição.

Tanto as Provas, quanto o Seminário e os Simulado, assim com o CONVIDA são avaliações que integram 
diretamente ao Sistema de Avaliação, sendo estas notas determinantes, a base de cálculos para promoção de 
série.



 PROGRESSÃO VILA DA PENHA                                    

❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas

17. Devido a problemas não pude fazer o Simulado e/ou a Prova, posso em 2° chamada?

Em nosso projeto político pedagógico, não dispomos da modalidade 2° Chamada. Pois, temos a 
modalidade Reavaliação, que também, se aplica a esta condição que o aluno se encontrar.

Não dispomos 
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
18. Devo fazer Reavaliação?

Esta é uma avaliação opcional, não obrigatória. Sendo assim, a decisão de fazer ou não depende 
exclusivamente do aluno. Após uma análise individual, feita através da pontuação de disciplina a 
disciplina. 

Esta  avaliação tem como objetivo substituir a nota mais baixa, seja do Simulado ou Prova, 
conforme escolhe prévia, no ato da inscrição, antes da data agendada de aplicação desta avaliação.
Embora não seja recomendado, o aluno pode escolher fazer em 01 (uma) ou todas as disciplinas, caso 
seja esta a necessidade dos aluno.

O aluno pode ainda, escolher substituir tanto as notas do simulado em determinada matéria e 
como prova em outra. 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.
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
19. Como faço para me inscrever na Reavaliação?
Após o ciclo de provas, será aberto o link através do formulário eletrônico, onde o aluno deverá fazer a 
sua inscrição, conforme a sua necessidade. Após, análise dos calculos de média, do Sistema de 
Avaliação Progressão.

Só aceitaremos as inscrições através dos e-mails institucionais do Progressão.
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas

20. O que acontece se a minha nota na reavaliação for menor que a prova ou simulado?

Prezado Aluno(a),
Você tem a oportunidade de melhorar a sua Nota do Simulado ou 
da Prova, nas disciplinas que desejar.

Vale ressaltar que a REAVALIAÇÃO NÃO É RECUPERAÇÃO. 

A REAVALIAÇÃO é opcional e será discursiva (método tradicional 
de avaliação), ou seja, não terá cartão respostas. Poderá valer 6 
ou 8 pontos dependendo da opção que o aluno escolher como 
Tipo de Reavaliação (nota substitutiva Simulado ou Prova). Sendo 
assim, na Média Final será considerada apenas as notas mais 
altas do Simulado ou Prova. Ou seja, caso o aluno opte fazer a 
Reavaliação do Simulado e ficou com a nota inferior, a mesma 
será desconsiderada.

Sempre prevalecerá a nota mais alta.
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
21. Como faço para visualizar o Boletim?

Todas as notas, frequências e resultados e demais notificações 
estarão disponíveis integralmente no Escola Web. O acesso se dará 
de forma virtual(OnLine) através do site 

progressaovp.escolaweb.com.br
Ou baixe o aplicativo no seu celular

Solicite o seu Token de acesso ao atendimento e/ou 
a coordenação

Esta plataforma é bem intuitiva
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❑ Canal de Dúvidas com principais Perguntas e Respostas
 
22. Ao abrir o boletim, vi que algumas notas estão diferentes do que imaginava, como faço para pedir 
revisão das Notas?

www.blogprogressaovp.com
Menu: Colégio

Item: Manuais e Procedimentos
Nesta página você encontrará o modelo de revisão de notas

http://www.blogprogressaovp.com
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23. Como visualizar as grades de aulas e os calendários do ano letivo?

Pela internet através do link abaixo
                         www.blogprogressaovp.com

Menu: Colégio
Item: Manuais e Procedimentos

Nesta página você encontrará além das grades, calendários e demais procedimentos e materiais.

http://www.blogprogressaovp.com
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24. Qual a tolerância do horário de entrada do aluno, para os casos de atraso? 

Incentivamos ao máximo a presença e a frequência do aluno na escola. Sendo assim, não temos o habito de 
coibir a entrada do aluno na Escola, exceto as questões de Rodízio.
Porém, diante de qualquer atraso superior aos 15min tolerado, os responsáveis são notificados 
imediatamente para que tome ciência do atraso.
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25.  Quais os canais para contato com o colégio?

Atendimento

Unidade 1 Curso: 

3063-1510 / 98863-0008

Coordenação

Unidade 1 Curso:

99298-8875

Atendimento

Unidade 2 Escola:

3145-0007 / 99565-5007

Coordenação

Unidade 2 Escola:

99780-6143

E-mail Coordenação: coordenacao.progressaovp@gmail.com 

E-mail Administrativo: progressaoviladapenha2@gmail.com

E-mail Cobrança: cobrancaprogvp@gmail.com

E-mail Financeiro: financeiroprogvp@gmail.com 

E-mail Direção: direcao.progressaovp@gmail.com

http://bit.ly/995655007
mailto:progressaoviladapenha2@gmail.com
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