
Brasília, 22 de março de 2022.

Senhores Pais e/ou Responsáveis,

Como é do seu conhecimento, o objetivo da Progressão Parcial é oferecer ao estudante, 

em até duas disciplinas, a possibilidade de ressignificar conteúdos para a aquisição das 

competências necessárias ao seu desenvolvimento. No entanto, é importante que o(a) aluno(a) 

demonstre capacidade de acompanhar o ano/série que está cursando, sobretudo na(s) 

disciplina(s) da Progressão Parcial.

Assim, fiquem atentos às informações seguintes.

1 – A Progressão Parcial será oferecida sob a forma de curso intensivo, simultaneamente com 

os estudos regulares, por meio de duas aulas semanais on-line com duração de 1 hora e 15 

minutos (75 minutos) cada ou 3 horas/aula semanais.

2 – O curso teve início no dia 3/3/2022 e se encerrará no dia 30/6/2022. As aulas são 

ministradas na escola em formato presencial. 

 3 – Estão sendo ministrados os conteúdos significativos, considerados pré-requisitos para a 

série/ano que o aluno está cursando regularmente. 

4 – Os(a) alunos(as) serão avaliados(as) mensalmente da seguinte forma:

– uma prova ao final de cada mês – 4 provas – valor 7,0 pontos;

– trabalhos intermediários/frequência – valor 3,0 pontos;

– a média mínima para aprovação é 6,0 pontos, calculada de acordo com a fórmula:

MfPP = M1M.2 + M2M.2 + M3M.3 + M4M.3, em que:
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MfPP = média final da Progressão Parcial

M1M.2 = média do 1º mês multiplicada por 2

M2M.2 = média do 2º mês multiplicada por 2

M3M.3 = média do 3º mês multiplicada por 3

M4M.3 = média do 4º mês multiplicada por 3



Seguem as datas dos testes e das provas.

PROVAS

DISCIPLINA
MARÇO

(PROVA 1)

ABRIL / MAIO
(PROVA 2)

MAIO
(PROVA 3)

JUNHO
(PROVA 4)

PORTUGUÊS
29/3 – 7º ano PP

31/3 – 8º ano PP

26/4 – 7º ano PP

5/5 – 8º ano PP

31/5 – 7º ano PP

26/5 – 8º ano PP

28/6 – 7º ano PP

30/6 – 8º ano PP

MATEMÁTICA 31/3 – 7º ano PP 5/5 – 7º ano PP 26/5 – 7º ano PP 30/6 – 7º ano PP

 

Desde já, agradecemos a parceria das famílias, colocando-nos à disposição para outras 

informações.

Adriana Ribeiro Neila Paim

Coordenadora pedagógica Orientadora educacional

“Felicidade é chegar ao seu limite de competência para melhorar sua vida e a dos 
outros. ”


