
 

Senhores Pais e responsáveis, 

Conforme informações apresentadas no comunicado  077/2016, com data em 09/08, cujo 

assunto é o Programa de Avaliação Educacional da Rede Pitágoras (PAERP), ficou agendada 

para  sexta-feira (12/08)  a reunião com os pais e/ou responsáveis  das turmas participantes – 

5º Ano Anos Iniciais, 9º Ano Anos Finais e 3ª Série do Ensino Médio – uma reunião para 

esclarecimentos de dúvidas e funcionamento do mesmo. Como não tivemos uma  participação 

expressiva, estamos enviando o seguinte informativo:  

Seguem abaixo alguns pontos importantes discutidos. 

• Da parceria do Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento Educacional  (INADE)  

e da rede de ensino PITÁGORAS surge o PAERP - Uma avaliação que mede o 

desempenho acadêmico dos alunos e a sua aprendizagem, além de focalizar as 

competências e as habilidades, analisa as condições em que o ensino foi realizado. 

• As informações geradas pelo PAERP são disponibilizadas por meio de um relatório 

completo, claro e objetivo que possibilita a autoavaliação, o desenvolvimento de ações e 

o estabelecimento de metas para o aprimoramento da prática escolar. 

• São elaborados testes, com questões objetivas de Língua Portuguesa e Matemática, 

que são aplicados aos alunos da instituição. Eles representam a associação entre 

conteúdo curricular e habilidade mental desenvolvida pelos alunos. 

• Além dos testes aplicados aos alunos, são utilizados questionários para levantar 

informações sobre as características socioculturais da comunidade escolar 

(equipe de liderança, pais, professores) e sobre os fatores relativos às 

características da escola, às atitudes dos envolvidos no ensino e na 

aprendizagem, ao processo pedagógico e ao clima educativo. 

• Não basta o(a) aluno(a) participar. É preciso  levar a sério. 
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COMUNICADO Nº 079/2016 

Data: 18/08/2016 

De: Coordenação Pedagógica  

Para: Pais/Responsáveis pelos Alunos(as) do 5º Ano Ensino Fundamental Anos Iniciais e 9º 
Ano do Ensino Fundamental Anos Finais e 3ª Série do Ensino Médio  

Assunto: PAERP 

 



• Os questionários enviados aos pais e responsáveis, deverão ser preenchidos e 

devolvidos no prazo estipulado. Esta atitude implicará seriamente nos resultados 

desse processo. 

•  Incentivem os  seus filhos para que valorizem este instrumento de avaliação.  

As datas da aplicação serão: 

ALUNOS DO 5º Ano e 9º Ano  

• 25/08 – LÍNGUA PORTUGUESA  (1h 40 min) 

• 26/08 – MATEMÁTICA        (1h 40 min) 

• 29/08 – QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS  (50 min) 

ALUNOS DA 3º EM  

• 29/08 – CIÊNCIAS HUMANAS (2h 10 min) 

• 30/08 – CIÊNCIAS DA NATUREZA (2h 10 min) 

•  30/08 – QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS (50 min)  

 

Lembrem-se: 

Ação conjunta,  escola + alunos + família é uma estratégia para o sucesso. As 

partes envolvidas em uma mesma situação comungam suas habilidades e talentos para 

criar uma meta compartilhada. Caminhar juntos em direção a essa meta, conscientes do 

processo que isso implica, é a verdadeira parceria, na qual os opostos descobrem que 

são absolutamente complementares... 

 

Contamos com a participação de todos! 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Coordenação Pedagógica 
 


