COMUNICADO Nº 14
ATENÇÃO PARA A ENTREGA DE PROVAS PARA OS ALUNOS
Informamos que após alguns dias da aplicação de provas (mensais ou bimestrais), os alunos
recebem dos professores as avaliações corrigidas.
Temos três objetivos relativos a este procedimento:
⇒ Para que os pais possam acompanhar o rendimento escolar do(a) filho(a);
⇒ Fazer correção coletiva da avaliação e estimular a percepção do aluno onde errou;
⇒ Oferecer ao estudante a oportunidade de refazer os exercícios e tirar dúvidas com os
professores.
Para que os estudantes tenham sucesso, é importante a continuidade do trabalho da escola em casa, e é
essencial o envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos (de qualquer idade).
Pesquisas demonstram que acompanhar o crescimento educacional dos filhos aumenta o rendimento
escolar e diminui a chance de problemas comportamentais.
Os pais precisam entender, no entanto, que acompanhar a vida escolar dos filhos não deve significar
apenas cobrar. O acompanhamento pressupõe muito mais do que isso. É necessário estimular, motivar,
valorizar, conversar, prestigiar e discutir. Nessa parceria, a cobrança e a supervisão é mais uma
ferramenta a ser utilizada.
É comum vermos os estudantes tentando fugir dos estudos, mas é necessário que eles tenham consciência
da importância do estudo diário, e não só na véspera da prova. O estudo em casa, por exemplo, deve ser
uma tarefa contínua, porque o conteúdo programático é extenso, e por muitas vezes podem existir
dificuldades de aprendizado ou de fixação e memorização.
O ideal é criar um programa de estudos no período contrário às aulas que acompanhe o conteúdo aplicado
naquele dia. Por exemplo, se durante a manhã houve aula das disciplinas a, b, c e d, então é necessário
reservar duas horas do dia para revisar o conteúdo dado em sala de aula e resolver exercícios, nesta
ocasião o aluno deve anotar as dúvidas para serem sanadas com os professores na próxima aula.
O estudo diário ajuda a prevenir os desesperos de véspera de prova e baixo rendimento.
Se o aluno estudar apenas um dia antes da prova terá dúvidas que não poderão ser sanadas pelo professor.
Pedimos a parceria dos pais para que nossos queridos estudantes tenham maior sucesso escolar.
“Saiba o que seu filho está aprendendo, troque informações, elogie as conquistas e aponte, com carinho,
as áreas que precisam ser melhoradas”.
OBSERVAÇÕES: Ressaltamos que o Colégio oferece o Portal Web para os pais e alunos o acesso e
acompanhamento das ocorrências, sala virtual, comunicados, boletins, boletos e outros. Esclarecemos que
as ocorrências são os registros individuais dos alunos (indisposição física, orientações da coordenação,
dormir na sala, falta de tarefas, comportamento inadequado e outros). Para ter acesso ao Portal Web é
necessário ter o número do usuário e senha, que já foram encaminhados. Caso tenha perdido, é só entrar
em contato pelo e-mail ronaldo@vangogh.g12.br e solicitar.
Acesse diariamente o Portal e acompanhe as informações do seu (sua) filho(a)!
Endereço: http://www.colegiovangoghsp.com.br – clicar no link “ÁREA DO ALUNO”
Em breve os pais também receberão as orientações para criar um login e senha do aplicativo Plurall,
neste aplicativo, os alunos resolvem questões de todas as disciplinas por semana, e após as resoluções
todos tem acesso aos acertos e erros por disciplina, sendo assim, os pais poderão acompanhar o
desempenho do aluno por semana, e ajudar o(a) filho(a) a perceber para qual disciplina necessita de mais
estudo antes das provas.
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