
 

Senhores Pais e responsáveis, 

O Colégio Arquidiocesano Unidade Cônego Paulo Dilascio, através das turmas do 5º Ano do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, 9º Ano do Ensino Fundamental Anos Finais e da 3ª Série do 

Ensino Médio,  participará do Programa de Avaliação da Rede Pitágoras (PAERP), uma 

avaliação externa desenvolvida em parceria pelo Instituto de Avaliação e Desenvolvimento 

Educacional (INADE). 

Os alunos irão responder a testes, por área de conhecimento, em consonância com o nível de 

ensino em que estão matriculados. Além disso, irão preencher um questionário com perguntas 

sobre o seu perfil sociocultural e sua percepção sobre indicadores que impactam sua 

aprendizagem. Também vocês contribuirão com o preenchimento de um questionário com 

dados relativos ao seu(sua) filho(a). 

Visamos com essa avaliação, obter informações sobre o desempenho de nossos alunos e da 

escola para identificar as áreas em que devemos atuar para melhorar, ainda mais, a qualidade 

educacional da nossa instituição.  

Para que possamos obter sucesso neste trabalho, já estão  sendo feitas  diversas intervenções  

junto aos alunos das turmas envolvidas e  para prestar  maiores esclarecimentos de dúvidas e 

funcionamento, convocamos vocês a participar de uma reunião. 

Data: 12/08/2016 

Horário: 16h e 30 minutos 

Local : Hall do Colégio 

A participação comprometida dos alunos e das famílias é muito importante. Contamos com a 

contribuição de vocês e nos colocamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas. 

Atenciosamente, 

 

 

Equipe Técnico-pedagógica 
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