
 
 
 
 
 
 

Comunicado nº 33–5/2021/NAP II        

Assunto: Aplicação do PMA – Programa Marista de Avaliação. 

Público-alvo: Estudantes do 2º ano EFAI. 

Taguatinga, 21 de maio de 2021.  

Senhores pais e/ou responsáveis,  

Saudações Maristas! 

Com satisfação, comunicamos que realizaremos o PMA para os estudantes do 2º ano EFAI, entre os dias 25 e 26 
de maio. O Programa Marista de Avaliação (PMA) é um instrumento diagnóstico que visa contribuir para a reflexão e o 
planejamento de estratégias pedagógicas. Ele contempla os componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática 
e suas respectivas competências e habilidades, com ênfase na compreensão leitora e escritora e na resolução de 
situações-problema.  

Esse programa permitirá a produção de dados fidedignos que nos possibilitarão reconhecer e ponderar as 
melhores intervenções que se façam necessárias no processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, é essencial a 
participação de todos os estudantes e o incentivo das famílias, pois aplicaremos a atividade diagnóstica, na modalidade 
presencial (durante o horário das aulas).   

Diante do cenário híbrido, será necessária uma pequena adaptação no cronograma presencial, da próxima 
semana, para atendermos os grupos 1 e 2, nos dias 24 e 25 de maio, respeitando o protocolo de distanciamento, conforme 
abaixo: 

 

Informações importantes: 

‒ Nos demais dias da semana – 24, 27 e 28/5 – cumpriremos o cronograma, conforme sistema de rodízio. 

‒ Os responsáveis pelos estudantes que não puderem vir ao colégio, presencialmente, deverão estabelecer 
contato com a Orientação Educacional.  

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

Que nossa Boa Mãe Maria e São Marcelino Champagnat nos abençoem e guiem nossa caminhada. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Lucrécia Menino 

Coordenação Pedagógica 
EI e 1º ano EFAI 

99979-7550 

 
Virgínia França 

Orientação Educacional 
99985-3570 

 
Helma de Souza 

Orientação Educacional 
99658-1012 

 

 
Críslei Dutra 

Vice-Direção Educacional 
99645-6269 

 

DATA OBSERVAÇÃO 

25/5 Somente os estudantes do grupo 2 participarão das aulas presenciais. 

26/5 Somente os estudantes do grupo 1 participarão das aulas presenciais. 


