Bem-vindo a reuniaõ dos pais!
Relatório de progresso do seu filho:
Informações sobre o novo formato de progresso dos estudantes em Acton High School.
O objetivo desta noite é para você entender a extensão do progresso que seu filho/a está fazendo
em cada disciplina e saber o que seu filho/a precisa fazer para melhorar.
O governo informou as escolas que os níveis curriculares nacionais não estão sendo mais usados
para a classificação de trabalho dos alunos no Key Stage 3 (Anos 7, 8 e 9). As principais razões dadas
pelo governo para a não utilização de níveis foram:
• A falta de clareza sobre o que realmente significam níveis em relação a aprendizagem dos
estudantes. Alguns pais em geral não entendem o que um nível 3 representa em termos de
conhecimentos e habilidades que seu filho/a necessita obter para estar neste nível. O entendimento
estava limitado ao fato de que o nível 3 era melhor do que o nível 2.
• Os estudantes muitas vezes estavam focados em seu nível, em vez de olhar para os seus pontos
fortes e as áreas que eles precisavam melhorar.
• Níveis também incentivou um rítmo indevido em relação a aprendizagem dos estudantes devido
ao fato que os níveis geraram um sistema de prestação de contas que incentivou as escolas a
movimentar-se rapidamente através dos níveis alunos, ao invés de garantir o domínio do conteúdo
curricular.
Agora ao invés das escolas se preocuparem com os níveis curriculares nacionais para medir e relatar
o progresso dos estudantes, o foco se tornou o encorajamento do desenvolvimento pessoal do
estudante. O novo sistema utilizado pelas escolas deve avaliar o progresso da criança em relação ao
conhecimento e compreensão dos conceitos e de suas habilidades em cada disciplina.
Em Acton High School foi criado um sistema que se concentra no desenvolvimento do domínio de
conceitos e habilidades em cada disciplina. No início do ano 7 os estudantess são avaliados para
verificar a sua "prontidão" e sua competência para aprender o conhecimento em cada disciplina. A
avaliação possibilita identificar as habilidades necessárias que é preciso ter para progredir de nível
durante o ano 7 até o final do Key Stage 3. O progresso dos estudantes na obtenção de
conhecimentos e habilidades nas matérias é avaliado nas aulas e no final do tema de cada matéria .
Avaliação geral do progresso de cada estudante é relatado aos pais regularmente durante os três
anos de Key Stage 3. Nosso Key Stage 3 currículo é projetado para assegurar que os estudantes
estejam preparados em relação ao conhecimento e as habilidades necessárias que eles precisam
para cursar o GCSE com confiança e sucesso, e por isso esta nossa nova medida de progresso tem
um foco claro no domínio do currículo até o final do ano 9 (Key Stage 3). Para garantir o
conhecimento e as habilidades necessárias para o início dos cursos de GCSE, há uma avaliação
cuidadosa do progresso dos alunos no sentido de permitir que os professores tenham um foco
maior em áreas-chave de cada aluno e o também possibilita a identificação das áreas que eles
precisam aprimorar o seu conhecimento.

O progresso que o seu filho/a necessita atingir durante o Key Stage 3 está definido em relação aos
objetivos de aprendizagem em cada aula. Este novo metodo de avaliação em Acton High School é
representado por cores. Os objectivos são separados em diferente etapas representados por um
sistema de cores que identifica o que cada aluno precisa fazer para atingir cada etapa até o final do
ano 9 onde ele/a deve estar preparado para o GCSE.
Todos os alunos seguem o mesmo sistema de "prontidão" e seguem a mesma seqüência de passos
coloridos. Os objetivos de aprendizagem em cada cor são específicos para cada matéria. A seqüência
de cores que identifica cada etapa está demonstrado abaixo.
Cada matéria avalia uma série de diferentes competências e habilidades do seu filho/a. Algumas
vezes pode acontecer que seu filho/a tenha feito um ótimo progresso em um aspecto de sua
aprendizagem, mas em outras áreas ainda há a necessidade de aprimorar o conhecimento para
poder progredir para a próxima cor. O professor irá discutir com você os pontos fortes do seu filho/a
no assunto e as áreas que necessitam de maior desenvolvimento. Estas são as áreas onde você pode
ajudar o seu filho/a.
Na medida que os tópicos e habilidades que os estudantes necessitam em cada materia se tornam
mais complexos a cada termo e em cada ano lectivo do seu filho/a, pode acontecer que o progresso
seja mais lento durante um período de tempo até que ele/a esteja preparado para aplicar os novos
contextos e situações.
O estudante precisa construir e fortalecer um pouco da aprendizagem do Key Stage 2; isso irá
ajudar no progresso da aprendizagem que o estudante irá necessitar nas áreas mais
complexas das outras cores.
Nesta fase o estudante está seguro em seu conhecimento e habilidades em Key stage 2 e
também compreende o que precisa ser feito para obter um bom progresso em relação aos
desafios de cada etapa em cada cor.
Aprendizagem de novos conhecimentos e habilidades necessárias em KS3.
Aprendizagem dos objectivos necessários nas etapas anteriores e preparação para os futuros
desafios para a próxima etapa.
Aprendizagem dos objectivos que continuam a construir o conhecimento e desenvolver as
habilidades necessárias em Key stage 3 e também prepara os estudnates em desafios mais
complexos.
Objectivos de aprendizagem mais desafiadoras que proporcionam a construção de
conhecimentos e das habilidades necessárias para o GCSE.
Nesta cor o estudante esta preparado em relação ao conhecimento e habilidades necessárias
para o GCSE. Pronto para a aprender no nível de GCSE.
Aprendizagem padrão GCSE: conhecimento e competências associadas ao trabalho em GCSE.
Aprendizagem num padrão bom em GCSE e espera-se que o estudante possa atingir as notas
mais altas no GCSE.

