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Introdução
Estamos vivendo dias difíceis, temos nos deparado
diariamente com problemas inimagináveis. E é
chegado o momento, onde precisamos voltar ao
ponto inicial da nossa caminhada, para nos
reajustar, compreendendo de forma clara os
papéis e as responsabilidades de cada um (Escola,
Família e Aluno). Sem este ajuste e realinhamento
não conseguiremos alcançar os objetivos iniciais
aos quais firmamos no início da nossa parceria.

Como instituição ainda temos os mesmos
objetivos, não negociamos nossos princípios e
estamos mais do nunca cientes do nosso papel e
das nossas responsabilidades. E contamos cada
vez mais com o apoio das famílias para que os
propósitos firmados sejam cumpridos.
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Tela Inicial

1° Reunião de 
Pais 2022



Objetivos
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Objetivos
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Metodologia

TR (Trabalho Escolar) Seminário - Aula Invertida

TM (6 Questões Objetivas) - Simulado

P (10 Questões Objetivas) - Prova

Avaliação CONVIDA

Reavaliação (Discursiva)

Desenvolvimento Cultural



Objetivos dos Pais?
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- 1. Valores e filosofia da instituição

Além de transmitir conhecimento teórico para os alunos, a escola tem o papel de auxiliar na formação pessoal e no 

desenvolvimento dos jovens. É por isso que é tão importante que os valores da instituição sejam compatíveis com 

os da família das crianças e adolescentes que a frequentam.

- 2. Estrutura física

Diferentemente de conceito estético, a estrutura física da escola também é um critério muito observado pelos pais 

na hora da escolha da escola em que matricularão os seus filhos. Além do tamanho, é importante investir em 

estrutura adequada para a prática de esportes ou outras atividades extracurriculares que são realizadas pelos 

alunos.

- 3. Projeto pedagógico e método de ensino

É importante que os pais tenham clareza sobre quais as metodologias de ensino utilizadas pela sua escola, forma

de avaliação do resultado dos alunos, currículo exigido e carga horária das aulas. Essas informações refletem os

principais objetivos da instituição, podendo ser a preparação para o vestibular, formação de cidadãos críticos ou

preparação para o mercado de trabalho, por exemplo.

Não existe um projeto político pedagógico ideal para todos os alunos. Porém, dependendo do perfil dos

alunos, você pode identificar o que é mais valorizado pela família.

http://www.proesc.com/blog/como-atrair-alunos-com-cursos/
http://www.proesc.com/blog/projeto-politico-pedagogico-ppp/


Que referências você como Pai buscou?
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- 1. Resultados comprovados

Quando estão buscando uma escola para os seus filhos, os pais querem ver resultados comprovados de que a 

instituição oferece educação de qualidade para os alunos.

- 2. Indicação de amigos e reputação da escola

O que os outros responsáveis falam sobre a sua escola tem um peso enorme na decisão sobre onde matricular o 

filho no ano seguinte. Esses relatos vêm de pessoas que vivenciam a rotina da instituição diariamente, contando 

com uma maior ligação com a realidade, o que transmite ainda mais credibilidade.

- 3. Localização e mensalidade

O valor da mensalidade escolar interfere nas contas de toda a família, gerando um grande impacto no planejamento

financeiro familiar. Dessa forma, é importante que esses valores estejam alinhados com as condições financeiras do

público da sua instituição. Isso também é válido para as formas de pagamento oferecidas e eventuais bolsas de

estudo.

Além disso, a localização da sua escola também é um fator de extrema importância, pois a tarefa de levar e buscar

os filhos na escola interfere em toda a rotina da casa. Portanto, é importante que você considere esses aspectos na

hora de prospectar novos alunos para a sua escola.

http://www.proesc.com/blog/formas-de-pagamento-para-a-escola-e-cursos/


Quais outros objetivos e referências você buscou?
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Responsabilidades
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Responsabilidades da Escola

Aplicar e ministrar 
aulas compatíveis ao 
exigido dentro dos 
parâmetros 
nacionais 
curriculares;

1

Fornecer e manter 
os pais informados 
quando aos 
comunicados, 
calendário escolar 
anual e de provas 
dentre outros.

2

Cobrar dos 
professores didática, 
pontualidade, 
assiduidade, 
atividades para aula, 
para casa. E ainda, 
cobrar que a 
elaboração das 
avaliações sejam 
compatíveis ao que 
foi aplicado em sala.

3

Manter a boa ordem 
dentro e fora de sala 
de aula. 

4

Convocar e informar 
aos pais quando 
algo não estiver 
bem com o aluno.

5
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Responsabilidades dos Alunos

Estudar e realizar 
as atividades 
propostas pelo 
professor, pela 
escolar.

Seja atividades em 
aula, casa, redação, 
seminário, 
simulado, provas e 
convida.

1

Respeitar os pares, 
mestres, 
funcionários.

Não destruir o 
patrimônio da 
instituição de 
ensino.

2

Não usar de 
violência seja esta 
verbal, física e até 
mesmo psicológica 
como bullying com 
ninguém.

3

Não expor e não 
denegrir a imagem 
pessoal de si 
mesmo e nem do 
próximo.

4

Ser responsável 
com sua vida 
escolar, ser assíduo 
e pontual. Assumir 
seus erros e 
repensar na sua 
vida e seu 
propósito de vida.

5
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Responsabilidades dos Pais

Participar 
efetivamente da 
educação e vida 
escolar do filho. 
Assumindo os 
erros e acertos do 
mesmo. Se 
retratando quando 
necessário a 
instituição e a 
outrem.

1

Comunicar a escola 
algo importante na 
vida do filho que 
possa explicar ou 
justificar algo 
estranho ao 
comportamento do 
filho.

2

Cobrar do filho o 
cumprimentos das 
responsabilidades 
escolares como 
realização de 
tarefas e atividades 
escolares para 
casa, redação, 
dentre outros.

3

Não incitar a 
violência, 

4

Manter suas 
responsabilidades 
financeiras, de 
alimentação e 
locomoção do 
filho.

5
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Comportamentos
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https://www.youtube.com/watch?v=nChOP0Id4qQ



Problemas comportamentais

1° Trimestre

Atitudes pontuais e aleatórias
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No banheiro

Uso Indevido do celular

• Prod. de foto “seminudes” no banheiro 
escolar;

• Uso de cigarro banheiro escolar;

• Alunos matando aula no banheiro

• Automutilação;

• Produção de Conteúdo denigrindo a 
imagem da escola, de professor e de 
pares;

• Repasse conteúdos difamatórios;

• Crise de ansiedade;

• Andarilho pela escola;

• Agressividade e violência 

• Invenção de História irreal;

• Bullying;

• Acusações aleatórias como homofóbico, machista, etc.

• Destruição do mobiliário escolar;

• Beijo roubado;

• Roubo de Ticket da cantina;

• Hacker no sistema escolar;

• Jogo da discórdia;

• Assinatura na folha de entrega de redação s/ entregar;

• Incitação e questionamento das punições aplicadas
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Como estão os alunos/turmas?
Questões Gerais

Ensino Fundamental 2

18

• 6° Ano Manhã e Tarde: Os alunos estão tendo dificuldades para
entrar no ritmo da escola, por conta da pandemia e também do
ritmo novo, de ser uma escola maior, grande, diferente, que cobra
mais. No mais, eles têm as picuinhas de toda criança, mais até o 6º
manhã do que o 6º tarde. De manhã são mais agitados, de tarde são
um pouco mais tranquilos, dentro do limite.

• Tanto na manhã como na tarde, temos uma criança em cada turma,
que requer de nós mais atenção.

• 7° Ano Manhã: Turma maravilhosa, são vibrantes, participativos,
responsáveis com as atividades escolares. Porém, volta e meia se
desestabilizam por um conflito e outro. Estão em fase de transição,
entrando na adolescência, o que requer de nós muita paciência.

• 7° Ano Tarde: Turma relativamente tranquila. Porém, tem um grupo
de meninos que estão se destacando e gerando alguns conflitos
aleatórios com outras crianças.
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• 8° Ano Manhã: A turma considerada como muito tagarela,
disputam a fala e atenção entre si e com relação aos
professores. Praticamente todos os alunos são bem agitados;
diante de 40 alunos, a minoria é calma. Além de serem bem
agitados, eles têm muita dificuldade em largar o celular para
prestar atenção na aula.

• 8° Ano Tarde: De maneira geral boa, são calmos e bem
participativos nas atividades propostas. Porém, tem um grupo
de meninas muito inquietas que saem frequentemente da
sala para paquerar, conversar e até mesmo matar aula.

• 9° Ano Manhã: Muitos alunos tem feito o "grupinho do
fundão" e não querem estudar, estão levando tudo na
brincadeira e sempre criam uma maneira de se dar bem. Há
poucos alunos que realmente querem estudar, mas o que
querem, são realmente bons! Muito testaram os limites e
foram desrespeitosos e afrontosos com os professores.

• 9° Ano Tarde: Extremamente inquieta e desordeira. Com
dificuldades em respeitar os limites e autoridades. Tem
poucos alunos acima da média que muitas vezes acaba
sendo prejudicados pelo contexto.



Como estão os alunos/turmas?
Questões Gerais

Ensino Médio
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• 2° Ano Tarde: Turma agitada, tem uma minoria que faz
barulho, como turma são unidos e vibrantes, mas não são
comprometidos com os estudos. Mesmo com o susto e
sufoco para serem aprovados 2021/2022, muitos ainda não
amadureceram e não entenderam, o senso de
responsabilidades. Embora a turma tenha suas exceções.

• 3° Ano Manhã: Turma inicialmente muito unida, mas teve um
problema interno que desandou a turma e se dividiu em 3
lados. Temos alunos muito bons em dedicação e
comprometimento. Com relação ao nível intelectual de
médio a bom.

• 3° Ano Tarde: Turma bastante unida com nível intelectual de
médio a bom. Mas não é muito expressiva. Não se
posicionam como Terceirão.

• 1° Ano Manhã: De forma geral, a turma é extremamente
infantil para sua série escolar, ainda estão com a mentalidade
e comportamento de 8°ano ano. Difícil de lidar pelo excesso
de brincadeiras. Colocam bastante apelidos e falam muito o
tempo todo. Tem poucos alunos quietos que sentam a frente.
O grupo de trás representam bem o “pessoal do fundão”.

• 1° Ano Tarde: Turma bem tranquila para as questões diárias
de classe. Extremamente ativista e justiceira. Potencializam
demais a realidade dos fatos e não sabem lidar quando
contrariados, quando não fazemos o que querem e o que
entendem como certo.

• 2° Ano Manhã: Turma considerada extremamente inteligente
pelos professores, mas sem estrutura emocional. Muito
“militante” nos direitos e acabam por vezes se esquecendo
dos deveres. Passou por um período de tudo reclamar.



Avaliações
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Avaliações
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O Progressão Vila da Penha tem uma
metodologia avaliativa bem diferente das
demais instituições.

Seminários: De 0 a 4 pontos

Aula invertida, apresentação Oral, onde avaliamos os seguintes 
critérios: 

• Oralidade (não é leitura, e sim forma de se expressar e 
concatenar as ideias e seus conhecimentos);

• Conteúdo (Quantidade de assuntos e informações que se 
buscou para apresentar o trabalho)

• Desempenho (culminância, a forma que ele apresentou, 
unificada e considerando os critérios anteriores).

Benefícios desta metodologia:

O desenvolvimento da dialética e da capacidade argumentativa, 
permitirá maior desenvoltura nas situações reais da vida. Assim 
como, faz com que os alunos vençam seus medos e bloqueios na 
comunicação.



Simulado: De 0 a 6 pontos

Avaliação objetiva por cartão respostas com 6
questões e 4 opções de respostas, por disciplina. E é
realizada num único dia e momento.

Benefícios desta metodologia:

Esta avaliação permite amadurecimento, gestão do
tempo, das emoções, senso de prioridade e
capacidade de lidar com a pressão.
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Prova: De 0 a 8 pontos

Avaliação objetiva por cartão respostas 10 questões por disciplina,
jornada de 1 semana inteira.

Benefícios desta metodologia:

Esta avaliação permite amadurecimento, e chances reais de
melhorar o rendimento do aluno, já que os alunos fazem de 2 a 3
disciplinas por dia.

Em ambas as avaliações, os alunos são reorganizados nas salas,
geralmente classificados pelas iniciais dos nomes. Exceto 6° Ano que
faz avaliação a parte. Afim de simular a realidade de um concurso,
também, é exigido armazenamento do celular em sacos lacres.
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Aprovação Direta:

A1= > 7 ou Reavaliação

A2= > 7 ou Reavaliação

A3= > 7

Aprovação Indireta:
Prova Final= Questões Objetivas ou discursivas valendo de e 0 a 10

Prova complementar necessária para os alunos que não obtiveram a pontuação mínima 21 pontos

Esta prova será composta pelos principais tópicos da matéria ao longo do ano que o Professor estabelecer

Aprovação através de Recuperação

obs.: Máximo 50% do n° de disciplinas

Sendo que a nota da prova REC não poderá ser menor que 6,00

Como Parte Diversificada da Matriz Curricular

CONVIDA 1° Trimeste >> Regimento Interno e Dir. Const. Aplicado a Sociedade

CONVIDA 2° Trimeste >> Educação Financeira

CONVIDA 3° Trimeste >> Empreendedorismo

2

[(Nota 0 a 4) + (Nota 0 a 6)) + (Nota 0 A 8) + (Nota 0 a2)]

[(TR3   +   TM3)    +     (P3 + avaliação CONVIDA 3)]

2

Aprovação Indireta= A1 + A2 + A3 + PF   >   21 

Recuperação= A1 + A2 + A3 + PF + REC   >   21

Obs:  As avaliações do CONVIDA poderão ser feitas através de trabalhos e participação nas aulas

[(TR2    +   TM2)    +    (P2 + avaliação CONVIDA 2)]

Síntese do Sistema de Avaliação

[(Nota 0 a  4) + (Nota 0 a  6)) + (Nota 0 A 8) + (Nota 0 a2)]

[(TR1  +  TM1)    +    (P1 + avaliação CONVIDA 1)]

2

[(Nota 0 a 4) + (Nota 0 a 6)) + (Nota 0 A 8) + (Nota 0 a2)]



Notas e Resultados
• Cada esforço deve ser incentivado;

• Cada superação deve ser parabenizada;

• Cada nota baixa deve ser analisada:

1. A Revisão foi compatível com a prova?

2. Os alunos fazem as atividades propostas?

3. Os alunos estudam de forma sistemática?

4. Os alunos fazem a Trilha do Conhecimento?

5. Quais são as dificuldades do meu filho?

6. Como está o caderno e o livro do meu filho?

7. Quantos livros seu filho ler por ano?
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Se o aluno cumpriu sua parte e ainda assim não foi como esperava. Relaxe! Não é o fim do mundo e
você não será o pior pai do mundo por isso.

O erro e o acerto nos modulam e nos equilibram.

A frustação, o medo, o nervosismos fazem parte de todo processo educativo, seja na escola ou em
casa.

Seu filho é único, ainda que talvez ele tenha irmãos. Então dedique-se a esta jornada incrível que é a
vida e trajetória da sua prole. E saiba que o Progressão estará ao seu lado para auxiliar.

Jamais permitiremos situações desproporcionais ou injustas. Ainda que saibamos que não somos
perfeitos. Vamos nos dedicar ao processo educativo no sentido mais amplo da palavra. Mas o que
cabe a você e ao seu filho nós não poderemos fazer.
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https://www.youtube.com/watch?v=3H4OzUZd264
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Analfabetismo Funcional

Fonte:
https://alfabetismofuncional.org.br/wp-
content/uploads/2020/03/Inaf2018_Relato%CC%81rio-Resultados-
Preliminares_v08Ago2018.pdf
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Informações Gerais aos Pais

Fonte:
https://alfabetismofuncional.org.br/wp-
content/uploads/2020/03/Inaf2018_Relato%CC%81rio-Resultados-
Preliminares_v08Ago2018.pdf
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A maneira de começar 
é parar de falar e 
começar a fazer.

Walt Disney
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A maneira de começar 
é parar de falar e 
começar a fazer.

Walt Disney
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OBMEP – Olímpiadas de Matemática
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Devido ao baixo interesse na participação dos alunos, inclusive de bons
alunos. A direção juntamente com a coordenação e os professores
decidimos tornar obrigatório a participação de todos os alunos nesta 1°
fase das Olímpiadas ser realizada na sede da escola, em horário escolar
regular.

Certamente tal experiência será de grande valia no processo de
formação do alunos, despertando neles o senso de responsabilidade, o
interesse pelos desafios matemáticos e pelas resoluções de situações
problemas, desenvolvendo o raciocínio e melhorando a qualidade do
ensino, e até mesmo será uma boa amostragem da realidade escolar de
todos os alunos.

Os conteúdos que serão cobrados nas olímpiadas são compatíveis com
a série escolar e serão compartilhados, inclusive lista de exercícios. Tudo
isso, a partir desta próxima sexta-feira, 27/05 nos grupos de whatsApp
das turmas.

E como forma de incentivo, os alunos poderão ganhar um ponto extra na
disciplina de sua escolha



Desenvolvimento da Leitura e Escrita
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• Uso de Dicionários
• Escala e variação linguística através dos sinônimos
• Produção Textual com premiação
• Festival de Poesias
• Debate de obras literárias clássicas



Valorização da Cultura
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Cada vez mais será proposto atividades que desenvolvam a cultura como
Happy Hours, Eventos para a Família como Dia das Mães, Arraia e Dia
dos Pais.

Festival de Filmes que reflitam a vida

Nosso objetivo é retirar as crianças da alienação tecnológica e o vazio
existencial que as Redes Sociais promovem.

Ressignificar a vida dos alunos despertando neles senso de propósito.
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Informações Gerais



Reavaliação – A1

3524 e 25 de Maio/2022 2° Reunião de Pais - 2022

Devido a grande quantidade de alunos interessados em fazer a Reavaliação informamos que a 
mesma está sendo reprogramada para quarta-feira, dia 01/06 durante o horário escolar Turnos 
Manhã e Tarde.

Os interessados nesta modalidade opcional deverão preencher o formulário eletrônico a seguir, 
até Domingo, 29/05 às 23:59h.

https://forms.gle/q3HoCNDNDkpGecD5A

https://forms.gle/q3HoCNDNDkpGecD5A


Seminários – A2
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Em virtude do novo agendamento da reavaliação A1 aproveitamos o ensejo e informamos que 
os seminários estão também, sendo reprogramados (adiados) para a semana seguinte que 
compreende os dias 06/06 ao dia 10/06.
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Resumo das Atividades - A2

Seminário – Segunda a Sexta,  06 a 10 de Junho

OBMEP – Olimpíadas Nacionais de Matemática. 
Terça-feira, 07/06 - Início de cada turno – Duração: 2h e 30min. Após será realizado apresentação de seminários.

Simulado – Segunda-feira, 04 de Julho

Arraiá 2022 – Sábado dia, 09 de Julho

Férias Escolares – 10 a 24 de Julho

Volta as Aulas - 25 de Julho

Provas A2 – Segunda a Sexta, 23 a 27 Agosto

Reavaliação A2 – Segunda-feira, 05/09



Equipe Pedagógica

Luciana
Diretora

Franco
Diretor

Monica
Coordenadora

Isabela
Coordenadora
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Obrigada

39

Luciana Braga

www.progressaoviladapenha.com.br/

24 e 25 de Maio/2022 2° Reunião de Pais - 2022

http://www.progressaoviladapenha.com.br/

