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5 de setembro de 2018. 
 

 
“Os exemplos de vida falam com mais clareza que as palavras.” 

Santa Carmen Sallés 
 

Srs. pais dos alunos dos 5os e 9os anos do EF e 3ª série do EM  
 

 

A avaliação é um dos processos pedagógicos de grande importância em nosso Colégio. Visa a aquisição de 

objetivos previamente definidos, havendo uma análise individual e global de nossos alunos. 

É um ato crítico que subsidia a análise e verificação de como está sendo construído o que foi planejado. 

Constitui uma reflexão sobre a prática educativa.  

Nossa escola está recebendo a Avaliação Educacional do FTD Sistema de Ensino, um instrumento 

elaborado para que possamos avaliar os anos finais de cada segmento e estabelecer melhorias com base 

nos indicadores de desempenho apresentados no resultado. Com isso, nossa escola poderá desenvolver 

ainda mais estratégias pedagógicas para que nossos estudantes alcancem as expectativas de 

aprendizagem estabelecidas pela matriz Saeb (Sistema de Avaliação do Ensino Básico). 

No caso dos alunos, a Avaliação Educacional cumpre papel fundamental em ambientar os estudantes 

para o momento em que participarão dos exames oficiais. 

Por tudo o que foi exposto aqui, é muito importante garantir a participação efetiva dos alunos. 

Aplicação da Avaliação: Nos dias 10 (Português) e 11 (Matemática) de setembro nossa escola aplicará a 

avaliação para os alunos dos 5os e 9os anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, dentro do 

período frequentado pelo aluno. 
 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

Luciana Albuquerque       Márcia Helena Gaddini      Sandra A. Queiroz Dutra 
Diretora Pedagógica       Coordenação       Coordenação 
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