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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

O processo de avaliação é parte fundamental do projeto UNOi, pois permite que 
conheçamos melhor nossos alunos e o potencial deles para aprender. Uma das 
iniciativas com as quais trabalhamos é o Diagnóstico de Perfil e Potencial de 
Aprendizagem (DPPA), sistema avaliativo que tem como objetivo verificar as 
habilidades e as competências de aprendizagem de cada estudante. A avaliação 
será aplicada aos alunos do 2º ao 9º ano conforme calendário abaixo. 
  

Pedimos que os estudantes não faltem no dia agendado para sua turma, pois não 
haverá outra data para realização do DPPA.  
 

MARÇO 

 

ABRIL 

DIA TURMA 

 

DIA TURMA 

27 9ºs anos  3 5ºs anos 

28 8ºs anos  4 4ºs anos 

29 7ºs anos  5 3ºs anos 

30 6ºs anos 
 

6 2ºs anos 
 

A partir dos resultados obtidos no DPPA, poderemos potencializar as ações 
pedagógicas dentro da escola, implementando planos de ação que permitam 
fortalecer as habilidades e as competências de aprendizagem dos estudantes. 
 
 
 
 

Atenciosamente,  
Equipe Certus 
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