
COLÉGIO FRANCISCANO SANTÍSSIMA TRINDADE 
105 anos ensinando valores  

para toda a vida. 
 

Cruz Alta, 8 de agosto de 2019.  

Estimados Pais ou Responsáveis 

A SCALIFRA-ZN promoverá, em todas 

as unidades de ensino da rede, a Avaliação 

Institucional/2019,  com o objetivo de 

qualificar a gestão pedagógica e 

administrativa no cumprimento da sua 

missão. Com o tema “Colabora – Avalia – Qualifica”, a Avaliação Institucional é um importante instrumento 

para a melhoria constante da qualidade do ensino e do processo de aprendizagem.  

A avaliação está configurada para ouvir todos os envolvidos no processo educacional: famílias, 

alunos (a partir do 4º ano até a 3ª série do Ensino Médio), colaboradores, professores e gestores. Para a 

realização da Avaliação Institucional, foram desenvolvidos questionários específicos para cada grupo, 

disponíveis de forma on line. 

As famílias são convidadas a responder ao questionário do “Módulo Avaliação Família”, disponível 

até o dia 12/09.  As orientações para acessar o questionário são as seguintes:  

1. O Responsável Financeiro acessará o Portal do Responsável na página do Colégio 

(www.colegiosantissima.com.br); o acesso pode ser feito por meio de computador, tablet e 

smartphone. 

2. Ao entrar no portal, haverá um link que direcionará para o ambiente virtual em que o questionário 

está disponível: 
 

   Neste ambiente, é necessário digitar:  

 - identificação do usuário (CPF do Responsável 

Financeiro – somente os números); 

- senha ( 123456@Ab ) importante chamar a 

atenção das letras finais da senha: o “A” é 

maiúsculo e o “b” é minúsculo. 

Abrir o questionário e responder. Para 

que a avaliação seja validada, é necessário, no 

final, clicar no item “enviar enquete”.  

Os alunos, colaboradores e gestores responderão aos questionários específicos da Avaliação 

Institucional dos seus respectivos grupos no Colégio, nos seus horários normais de atividade.  

Em caso de dúvidas, orientamos que procurem a Secretaria do Colégio.  

Certos do apoio e da participação das famílias nesta importante iniciativa, colocamo-nos à 
disposição para esclarecimentos.  

 

http://www.colegiosantissima.com.br/

