
 

JORNADA DE AVALIAÇÃO – AVALIA EDUCACIONAL 
5º ano - Ens. Fund. I e 9º ano - Ens. Fund. II 

18/08/2017 
Circular nº 179/2017 

 
 

Prezados Alunos, Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Neste ano de 2017, faremos um trabalho em parceria com a AVALIA Educacional para a aplicação da 

Jornada de Avaliação. 

 

No dia 23 de agosto (em horário de aula), ao lado de um destacado grupo de escolas do Brasil, 

aplicaremos testes de desempenho aos estudantes, bem como questionários para um diagnóstico aprofundado 

sobre o contexto escolar que permeiam as atividades de aprendizagem e sociabilidade de todos que estão 

envolvidos cotidianamente com nossa instituição. 

 

Esta avaliação educacional prevê testes nas áreas de Leitura e Matemática, para que possamos aguçar 

ainda mais nosso olhar sobre o desempenho de nossos educandos. Toda comunidade escolar (familiares, 

professores, gestores e também aos alunos) terá a oportunidade de responder aos Questionários Contextuais 

para que possamos compreender as opiniões sobre a infraestrutura, clima organizacional da escola, 

comunicação e atendimento.  

 

Informamos que essas atividades realizadas pelos alunos em sala de aula, acompanhados pelos 

professores da escola, durante esse período terá duração de 2h30 para cada atividade. 

 

Todos os testes foram desenvolvidos especialmente para a realidade educacional brasileira, cuja coleta e 

análise das informações necessitam da participação de todos. 

 

Compreendemos que esta é uma ferramenta que nos auxilia na busca permanente pela excelência da 

qualidade da educação oferecida por nossa escola que se reflete em vários aspectos do trabalho e dedicação de 

nossa equipe de professores, coordenadores e diretores. 

 

Lembre-se de estimular o (s) seus (s) filho (s) a participar das atividades da Jornada com empenho e 

responsabilidade. Em breve lhes enviaremos o Questionário da Família, para o qual sua participação é muito 

importante! 

 

Certos do seu apoio, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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