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O que é o Projeto de Dependência? 
 
Uma nova oportunidade online, para quem não conseguiu aprovação na(s) 
disciplina(s) durante o período regular de reverter a reprovação em um prazo mais 
curto do que o exigido em um semestre letivo regular. 
 
 

É um projeto obrigatório? 

 
Não. Pode-se optar por cursar a(s) disciplina(s) reprovada(s), com oferta no 
projeto, no período regular ou no período de dependência. 
 

Quantas disciplinas podem ser cursadas no Projeto de Dependência? 

 
Podem ser cursadas no máximo 03 (três) disciplinas em dependência. 
 
 

Quantas provas deverão ser feitas no projeto de dependência? 

 
Serão realizadas 02 (duas)  provas, no MAESTRO/Plurall. 
 

Quem pode participar? 

 
Alunos regularmente matriculados (ativo) no início do período de dependência, nas 
séries desta instituição, que não tiver sido reprovado por frequência e 
estiver reprovado por nota na disciplina cursada em anos anteriores ao período da 
dependência. 
 
O Programa de Dependência apenas pode ser feito por alunos que cursaram 
presencialmente a disciplina na qual foram reprovados. 
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É preciso fazer inscrição no projeto de dependência? 

 
Sim. No site do colégio, há um link para o formulário de inscrição. Neste local, é 
preciso incluir as disciplinas disponíveis, respeitando o limite de 03 disciplinas em 
dependência. 
 
 

Quem foi reprovado por falta, pode participar? 

 
Não. Apenas as disciplinas com registro de reprovação por nota no histórico escolar 
estão aptas à inclusão no projeto dependência. 
 

Quem obtiver,  na prova de dependência, média suficiente para aprovação, como ficará 
o registro da situação da disciplina no histórico escolar? 

 
Neste caso a reprovação não constará no histórico escolar, sendo exibido apenas o 
registro da aprovação na disciplina. 
 
 

Posso fazer dependência de disciplinas reprovadas em qualquer ano? 

 
Sim, desde que esteja inscrito no Programa de Dependência daquele ano. 
 
 

O projeto tem custo? 

 
Sim. Será cobrado por disciplina. O preço da disciplina é de acordo com o parecer 
da Direção. 
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Como será o pagamento? 

 
O pagamento será através de boleto bancário emitido, enviado por e-mail do 
responsável, após término do prazo das inscrições. 
 

Em caso de reprovação, precisarei pagar a dependência?  

 
Sim. O pagamento será devido. 
 

Se o aluno após iniciar o programa, desistir, terá o valor pago devolvido? 

 
Não. Neste caso a desistência foi opção do aluno. 
 

Quando terei acesso às aulas? 

 
O aluno terá acesso às aulas a partir da primeira aula em 09/09/20, conforme 
cronograma no anexo do Regulamento da DPO. 
 

Qual a média para aprovação no projeto de dependência? 

 
Terá aprovação quem conseguir nota mínima 60,0 na disciplina em dependência. 
 
 

Qual o conteúdo da avaliação em DPO? 

 
O Projeto Dependência é uma estratégia para recuperar alunos de menor 
rendimento, o conteúdo abordado na avaliação do DPO estará baseado 
nos conteúdos disponibilizados no Maestro, dentro de Orientações. Por isso é de 
extrema importância estudar os conteúdos disponíveis para o projeto. 
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Todas as disciplinas do DPO são iguais? 

 
Não. Para cada disciplina selecionamos um conjunto de materiais para que o aluno 
possa se recuperar nas disciplinas que foi reprovado. Dessa forma o aluno poderá 
encontrar disciplinas com: 
- Videoaulas + Conteúdo On-line. 
- Apenas Conteúdo On-line. 
 

Como o aluno será informado sobre a dinâmica das aulas, atividades extraclasse, 
roteiro dos conteúdos para avaliações e outras informações pertinentes ao andamento 
das aulas? 

 
O aluno terá acesso a todas as informações acima e outras que se fizerem 
necessárias para o desenvolvimento das aulas através das ORIENTAÇÕES postadas 
pelos professores, dentro do MAESTRO. 
 
 

Quem não obtiver aprovação na dependência, poderá cursar a mesma disciplina 
novamente no próximo período de dependência? 

 
Sim. Porém, se o aluno estiver cursando o 3º ano, receberá o Histórico Escolar 
constando a reprovação na disciplina em que não atingiu a média para aprovação. 
 
 


