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Querido(a) Estudante, 
 

Recomendamos a leitura atenta desse documento norteador, bem 
como sua frequente consulta, para uma melhor fluidez dos processos a 
serem percorridos durante seu ano letivo.  

Neste documento intitulado “É bom Saber...” você vai encontrar, além 
das principais normas regimentais do seu colégio, chamadas dos livros 
literários e paradidáticos adotados, equipe de professores e técnicos, 
calendário escolar e os planos de curso das disciplinas que compõem cada 
área de estudo, reunindo, assim, os elementos essenciais para que você 
acompanhe e participe ativamente do desenvolvimento do curso.  

Os Planos de Curso divididos em Trimestres foram elaborados de 
forma transparente quanto às competências, habilidades, conteúdos, 
propostas de ensino, avaliação e bibliografia.    

Os projetos elaborados em torno de eixos temáticos possibilitam um 
ensino contextualizado, onde a pesquisa acontece naturalmente, assegu-
rando que a aprendizagem seja relevante e socialmente significativa. 

A metodologia de trabalho de cada professor é auxiliada por recursos 
tecnológicos em sala de aula, oportunizando dinâmicas, diversificadas, 
interativas e atraentes, contribuindo para o importante papel que tem a 
escola como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das 
tecnologias da informação e comunicação.   

No centro de nossa proposta, e em parceria com cada família 
Mendel Vilas, pretendemos, cada vez mais, pensar e agir numa 
formação que propicie: 

 Respeito  porque nos respeitamos e respeitamos o outro, 
estimulando em você o autorrespeito e o respeito ao outro; 

 Integridade física e moral  porque somos íntegros, 
estimulamos a importância da integridade, como componente do 
seu caráter; 

 Solidariedade  porque somos solidários, instigamos em você o 
sentimento e a ação de “ser solidário”; 

 Sustentabilidade  porque nos preocupamos com a nossa vida 
nesse planeta, estimulamos a sua cidadania ambiental; 

 Contemporaneidade  porque somos contemporâneos, 
trabalhamos temas relevantes no mundo atual. 

 Ética  porque somos éticos, estimulamos valores éticos; 
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 “Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!” 

Paulo Freire 

 

PRINCÍPIOS E EIXOS DO NOSSO ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

Considerando essa etapa da Educação Básica, como aquela capaz de assegurar o 

acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura para o desenvolvimento pessoal e para 

a vida em sociedade, vamos trabalhar, atendendo às novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, embasados nos princípios éticos, políticos, 

estéticos, dessas Diretrizes, com o objetivo de: 

 

 Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio de leitura, da escrita e do cálculo. 

 Compreender o ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da 

tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

 Adquirir conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes como instrumento 

para uma visão crítica do mundo. 

 Fortalecer os vínculos da família, os laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  

 Estimular a pesquisa como um suporte pedagógico essencial na sociedade de 

informação em que vivemos e o reconhecimento de que a sobrevivência nesse 

ambiente requer o aprendizado contínuo ao longo de toda a vida. Assim, é preciso 

preparar, desde cedo, o estudante pesquisador, desenvolvendo habilidades para que 

possa realizar certas tarefas e, principalmente, ir adquirindo aos poucos, sua 

autonomia intelectual. É o aprender a aprender e a consciência de continuar 

aprendendo ao longo da vida; 

 Valorizar os Projetos de Trabalho, associados à Pesquisa, envolvendo temas 

contemporâneos. Os Projetos de Trabalho contribuem, entre outros aspectos, para 

desenvolver competências e habilidades de interpretar, analisar, criticar, refletir, 

rejeitar ideias fechadas, aprender, buscar soluções e propor alternativas, 

potencializadas, ainda, pela aquisição da competência de saber trabalhar em grupo. 

 

Vale ressaltar que o Projeto Pedagógico do Colégio tem como suporte teórico as 

ideias de Paulo Freire. Assim, temos como foco a formação de um estudante 

protagonista do processo de ensino, ético, participativo, leitor crítico do mundo, 

solidário, colaborador, sensível ao social, pesquisador, inventivo, com iniciativa, 

envolvimento, responsabilidade, organização, criatividade, conhecimento e fome de 

saber. 
  

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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Ficha Técnica 
 

DIREÇÃO 
 
 Antonio Carlos Fragoso 
 

 Ana Clara Rodrigues 

 
 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 Andréa Duarte (Auxiliar de Coordenação) -  (6o, 7o e 8o anos do 

E.F. II) 
 

 Márcia Habibe Netto (9o ano do E.F. II, 1a, 2a e 3a séries do E.M.) 

 
 
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 Trissiane Carvalho Miguez 

 
 
ORIENTAÇÃO DISCIPLINAR  
 
 Edgard Figueiredo Filho  
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INFORMAÇÕES REGIMENTAIS E GERAIS  
 

 DOS SETORES 

 

SETOR ATRIBUIÇÃO BÁSICA RESPONSÁVEIS 

 

Direção 

e 

Vice-Direção 

 

Garantir a unidade pedagógica, em todos os 

níveis de ensino, aprimorando a organização e 

o funcionamento do Colégio. 

Antonio Carlos 

Fragoso  

(Diretor Geral) 

Ana Clara  

Rodrigues 

(Vice-Diretora) 

 

Secretaria 

Atender estudantes e suas famílias quanto a: 

matrícula / reclassificação / transferência / 2a 

chamada/ adaptação e documentação oficial 

dos estudantes. 

 

Sílvia Bulcão 

 

 

 

 

Coordenação 

Pedagógica 

Desenvolver e articular ações pedagógicas que 

viabilizem a qualidade do processo de ensino / 

estimular o processo de educação permanente 

do corpo docente / acompanhar o trabalho de 

cada professor, propondo reformulações, 

quando necessário/ acompanhar o rendimento 

dos estudantes/ acompanhar e avaliar, em 

conjunto com a equipe pedagógica, o Projeto 

Pedagógico do Colégio, propondo alterações, 

quando necessário. 

 

 

 

 

Márcia Habibe Netto 

 

 

 

 

Orientação 

Educacional 

 

 

 

Acompanhar o estudante em todas as etapas 

do curso / atendimento aos estudantes e 

famílias nos aspectos cognitivos e atitudinais / 

manter contatos com os especialistas dos 

estudantes portadores de necessidades 

especiais / fornecer subsídios aos estudantes e 

famílias, a partir das observações resultantes 

do Conselho de Classe e vice-versa. 

 

 

 

Trissiane Carvalho 

Miguez 

 

 

Orientação 

de Disciplina 

Assegurar a disciplina e o cumprimento das 

normas escolares / encaminhar o estudante 

aos setores competentes do Colégio, quando 

se fizer necessário. 

 

Edgard Figueiredo 

Filho 
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O USO INTELIGENTE DOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS NA SALA DE AULA 

 

 

No Ensino Fundamental II e Médio utilizamos o suporte didático em 

formato de Módulo (quatro volumes para o E.F.II e seis volumes no E.M.) 

que também estão disponíveis, no formato digital. Para isso, contamos 

com a Plataforma de Ensino ELEVA. Esta, desde seu conceito até sua 

execução é uma grande inovação no sistema tradicional.  Ao proporcionar 

um currículo completo, incluindo habilidades acadêmicas e 

socioemocionais, personalização do estudo por meio da tecnologia, 

material didático atualizado e contextualizado, trazendo o que há de 

melhor em termos de suporte educacional para os nossos estudantes.  

 

Os recursos tecnológicos como, tablets, smatphones, notebooks, data 

show, serão nossos principais suportes para navegação na Plataforma 

ELEVA e na instrumentalização de seus mecanismos de uso, 

possibilitando para além dos materiais físicos conteúdos gameficados, 

vídeo-aulas, QR Code para resolução de questões, dentre outras 

possibilidades a ela agregadas. Trata-se de um mundo de possibilidades 

na palma da mão sendo mediados por profissionais qualificados para 

atender as demandas discentes de maneira eficiente. Entretanto, 

lembramos que não é permitido o acesso às redes sociais e outros 

entretenimentos para evitar distrações nas aulas. 

 

     Assim, fazemos do Colégio Mendel Vilas, um local prazeroso e 

dinâmico, em que destacamos a participação ativa dos estudantes, 

contribuindo para uma formação ética, tornando-os agentes 

transformadores da realidade em que vivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É muito importante que você faça uso dos recursos da 

Plataforma ELEVA, enquanto suporte pensado para o êxito em 

sua formação durante todo período letivo. O uso inteligente do 

seu aparelho tecnológico faz toda diferença neste processo. 
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 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Matutino: 7h às 12h30min 

Intervalo: 

- Ensino Fundamental II (6o, 7o e 8o anos) - 9h30min às 10h 

- Ensino Fundamental II (9o ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3a série do 

E.M.) -  10h20min às 10h50 

 

 UNIFORME ESCOLAR 
 

 O uso do uniforme escolar é obrigatório porque visa à identificação 

e segurança de nossos estudantes. A não conformidade do 

padrão pré-estabelecido poderá implicar em atividades 

escolares suspensas, desde que o educando ou responsável 

não apresente uma justificativa condizente com a situação. 

 

 O uniforme é composto de dois padrões: o diário e o de Educação Física: 

 

Uniforme Diário 

 

- Calça ou bermuda tipo jeans, azul liso e preto;  

- Blusa de malha, com mangas e regatas;  

- Casaco e calça de moletom (com o logotipo do Colégio em seu 

modelo padrão); 

- Sapato fechado ou tênis (cor neutra); 

- Meias (cor neutra). 

 

Uniforme de Ed. Física 

 

- Bermuda e camiseta com o logotipo da escola. 

- Meias e tênis cor neutra. 

 

 REGIMENTAIS: 
 

 O ano letivo é dividido em três etapas de estudo correspondentes 
ao I, II e III Trimestres. As notas atribuídas ao estudante são 
trabalhadas na escala de 0 a 10 (zero a 10). 

 

 Será considerado aprovado o estudante que obtiver média global 
igual ou superior a 6,0 (seis), em cada área de estudo/disciplina, 
perfazendo, nos três Trimestres um total igual ou superior a 18 
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(dezoito) pontos, observada a disposição legal quanto à 
assiduidade, a partir da seguinte fórmula: 

 

M.F 
03

 T MIII  T MII  T MI



 

 CONSELHO DE CLASSE: 

 

 O Conselho de Classe é o órgão normativo e deliberativo do Colégio 

e é composto do Diretor ou de seu representante legal, do 

Coordenador Pedagógico, do Orientador Educacional e dos 

Professores do Ano/Série. O Conselho de Classe se reúne ao final 

de cada Trimestre, para avaliar os aspectos pedagógicos do 

processo de ensino e avaliar, cada estudante, nos aspectos 

cognitivos e, principalmente, atitudinais. O Conselho de Classe 

tem autonomia regimental. 

 

 No III Trimestre são analisados os estudantes que não conseguiram 

obter média 6,0 (seis), visando o diagnóstico das reais 

possibilidades de aproveitamento desses estudantes. Nessa 

análise, os estudantes que apresentam atitudes desejáveis 

(compromisso, interesse, responsabilidade, frequência e 

participação ativa nas aulas) podem ser favorecidos, pelo 

Conselho de Classe, com aproximações. 

 

 TRANSFERÊNCIA: 

 

 O Colégio concederá transferência a seus estudantes ou receberá 

estudantes transferidos, nos termos da legislação vigente, podendo 

essa transferência ser concedida em qualquer época, com exceção 

do período de avaliação do último Trimestre.  

 

 O estudante transferido para este estabelecimento, a depender da 

escola de origem, fica sujeito ao processo de adaptação exigido pela 

legislação em vigor. 

 

 NORMAS DE CONVÍVIO ESCOLAR 

 

SEUS DIREITOS: 

 

 Receber educação de qualidade. 

 Ser respeitado em todos os aspectos. 
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 Organizar grêmio para tratar de interesses estudantis. 

 Ser informado sobre o Regimento Escolar, Planos de Curso, 

calendários e cronogramas. 

 Receber seus trabalhos corrigidos e avaliados. 

 Requerer Segunda Chamada e revisão de avaliações dentro dos 

prazos pré-estabelecidos. 

 

SEUS DEVERES: 

 

 Respeitar a Direção, Professor, Orientador, Coordenador, 

Funcionários e Colegas. 

 Comparecer pontualmente às aulas, avaliações e outras atividades 

promovidas pelo Colégio. 

 Apresentar-se diariamente uniformizado. 

 Justificar, por escrito, suas faltas, atrasos ou outros impedimentos, 

devidamente assinado pelos pais ou responsáveis. 

 Devolver, em perfeito estado e nos prazos estipulados, os livros 

emprestados na Biblioteca. 

 Zelar pela limpeza, organização e conservação do patrimônio do 

Colégio. 

 

 

 

 

 

 

É VEDADO AO ESTUDANTE: 

 

 Retirar-se da sala de aula sem aquiescência do professor e, do 

Colégio, sem autorização da Direção. 

 Usar cigarros e bebidas alcoólicas na área do Colégio. 

 Usar recursos ilícitos nas verificações de aprendizagem, seja em 

seu favor ou de seus colegas. 

 Ocupar-se nas aulas de assuntos ou tarefas alheias às mesmas. 

 Portar celular e outros aparelhos eletrônicos nas aulas e nas 

avaliações, exceto quando autorizado pelo professor. 

 Divulgar notícias, boletins, avisos, jornais e impressão de camisas 

envolvendo o nome do Colégio, sem permissão da Direção. 

 Adulterar documentos. 

ATENÇÃO! 

Cuidado com objetos de valor. O Colégio não se 

responsabilizará pela perda dos mesmos. 
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 Trazer para o recinto do Colégio armas, gravuras, impressos e livros 

que atentem contra a integridade física e moral da comunidade 

educativa. 

 

SANÇÕES: 

 

 Caso não haja cumprimento das normas escolares, o estudante 

estará sujeito às seguintes sanções, após análise dos fatos pela 

Direção, SOE e, nos casos mais graves, pelo Conselho 

Administrativo do Colégio: 
 

I. Comunicado à família. 

II. Advertência verbal. 

III. Advertência escrita. 

IV. Comparecimento dos pais ou responsáveis ao Colégio. 

V. Suspensão seguida do comparecimento dos pais ou 

responsáveis. 

VI. Solicitação pelo colégio da transferência do estudante, quando 

o mesmo desrespeitar as normas regimentais. 

VII. Impedimento na renovação de matrícula para o ano 

subsequente. 

 

 FORMAS DE COMUNICAÇÃO: Colégio/Estudante/Família: 

 

 Painel eletrônico: todas as informações são divulgadas no painel 

eletrônico, localizado na recepção do Colégio. É importante que o 

estudante verifique o painel diariamente. 

 

 Mendel on-line: o acesso ao portal: www.mendelvilas.com.br 

permite ao estudante e sua família o contato com o funcionamento 

geral do Colégio e, também, através de e-mail e senha individual, 

acompanhar a vida escolar do filho(a) no Colégio. 

 

             No portal você vai encontrar a Agenda Virtual que indica: os 

conteúdos e tarefas diárias, a pontuação processual e final de cada 

Trimestre e os assuntos a serem cobrados nas avaliações parciais e 

finais. Todos os eventos realizados são divulgados no Portal Mendel 

Vilas, inclusive, com as respectivas fotos da atividade. 

 

http://www.mendelvilas.com/
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- Plataforma ELEVA: o acesso à plataforma - portaleleva.com.br -

viabiliza o uso de ferramentas como, Monitoria On-line, onde o 

estudante tem acesso a soluções  comentadas de todos os exercícios 

do material didático; Videoaulas  com cerca de 5 mil aulas 

audiovisuais, entre elas resumos e resoluções de questões; Agenda 

e plano de estudo, que funciona como instrumento norteador das 

atividades escolares a serem desenvolvidas, bem como ferramenta 

que promove facilitar o progresso do estudante ao longo do ano letivo 

sugerindo planos de estudos adaptados as demandas individuais do 

estudante; Plataforma Adaptativa com conteúdos gamificados para 

uma aprendizagem interativa e divertida.      

 

 Boletim de Notas: o estudante recebe no final de cada Trimestre, em 

data estipulada no Calendário Letivo, o seu Boletim de Notas. No 

referido Boletim, é registrado um convite, de comparecimento da 

família ao SOE, quando necessário. 

 

 Comunicado às famílias: todas as informações são divulgadas no 

portal: www.mendelvilas.com e oficializadas às famílias e ao 

estudante através de comunicações escritas.  

 

 

 

 

 

 

 

PLANTÃO PEDAGÓGICO: 

 

 O contato direto entre Pais e Professores ocorre através dos 

Plantões Pedagógicos que são realizados, nas datas marcadas no 

Calendário Letivo. O atendimento é personalizado: professor-

família.  

 

TELEFONES/CORREIOS ELETRÔNICOS: 

 

 Quando se tratar de questão a ser solucionada e encaminhada de 

imediato e na impossibilidade de comparecimento ao Colégio, os 

pais podem ser atendidos pelo nosso telefone (71) 2105-0002, ou 

através de comunicação on-line: 

 

OBSERVAÇÃO 

No caso de suspensão, torna-se imprescindível o compareci-

mento da família ao Colégio. Nesse caso, o estudante só tem 

acesso à sala de aula mediante comparecimento familiar. 
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Direção:direcaomendel@terra.com.br 

 

Coordenação Pedagógica E.F. II: coordensfun2@gmail.com 

 

Coordenação Pedagógica E.M: coordensmedio@terra.com.br 

 

Secretaria do Colégio: mendelvilas@terra.com.br 

 

 ORIENTAÇÕES E NORMAS PARA AS AVALIAÇÕES: 

 

 A pontualidade do estudante nas avaliações é fundamental. 

 É necessário estar devidamente uniformizado no comparecimento 

às avaliações, inclusive nas Segundas Chamadas. 

 A avaliação será imediatamente suspensa e zerada, caso o 

estudante seja flagrado com “pesca,” em seu favor ou de seus 

colegas (norma regimental). 

 Não é permitido portar celular e outros aparelhos eletrônicos, nas 

aulas e durante a realização das avaliações (apenas calculadora 

quando permitida pelo professor e sinalizada nas instruções da 

avaliação). 

 O estudante só pode se ausentar da sala após o término de sua 

avaliação. 

 O estudante não terá direito a outra avaliação, caso a rasure, faça 

marcações indevidas ou responda a lápis. 

 Recebida a avaliação, o estudante terá o prazo de 48 horas para 

solicitar revisão. 

 

 DENTRE OS ASPECTOS ATITUDINAIS E PROCEDIMENTAIS DO 

ESTUDANTE, DESTACAMOS: 

 

 Frequência às aulas; 

 Pontualidade e participação nas atividades; 

 Qualidade na apresentação dos trabalhos e cumprimento de tarefas; 

 Cumprimento às normas disciplinares do Colégio; 

 Respeito aos professores, colegas e funcionários. 
  

mailto:coordensfun2@gmail.com
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 SEGUNDA CHAMADA: 

 

 Terá direito à Segunda Chamada o estudante que, por motivo de 

doença ou falecimento de parente próximo, esteja 

comprovadamente impossibilitado de comparecer ao Colégio no dia 

da realização das avaliações. 

 O estudante deverá justificar a sua falta junto ao SOE. 

 O prazo para o requerimento da Segunda Chamada é de 24 horas 

após a realização da avaliação e deverá ser feita pelos pais ou 

responsáveis na Secretaria do Colégio.  

 A avaliação de Segunda Chamada engloba todos os objetivos 

trabalhados e é realizada após o término das avaliações dos 

Trimestres, em horário oposto às aulas. 

 

As avaliações do III Trimestre e da recuperação final ficam 

excluídas da possibilidade de Segunda Chamada. O Conselho 

de Classe é o órgão deliberativo para análise dos casos 

excepcionais. 

 

 RECUPERAÇÃO: 

 

A recuperação se processa no Colégio, em 03 etapas a seguir 

explicitadas: 

 

 1a Etapa: Processual: durante o desenvolvimento normal das aulas, 

quando o professor percebe dificuldades na assimilação do conteúdo 

trabalhado ou nas avaliações processuais aplicadas. O estudante é 

estimulado a refazer a atividade. 

 

 2a Etapa: Oficinas de Recuperação de Habilidades: realizada no I 

e II Trimestre, no turno oposto às aulas, através de um trabalho 

centrado no resgate das competências e habilidades de leitura 

compreensiva e produção de textos (Oficinas Humanas) e do 

treinamento de situações-problemas contextualizadas e jogos para o 

desenvolvimento e resgate do raciocínio lógico-matemático (Oficinas 

OBSERVAÇÃO 

Priorizamos nas avaliações questões discursivas. 
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Exatas). Essas competências são consideradas ferramentas 

essenciais para prosseguimento dos estudos. 

 

Obs.: A Oficina de Habilidades é opcional e tem um custo para a 

família. É válido assinalarmos que não há a possibilidade de Segunda 

Chamada para as avaliações finais das Oficinas de Habilidades 

Humanas e Exatas. 

 

 3a Etapa: Recuperação Final: após o término do ano letivo com a 

revisão dos conteúdos básicos e essenciais à série seguinte. 

 Após divulgado o resultado o estudante terá o prazo de 24 horas 

para solicitar revisão. 

 As avaliações de recuperação assumem o formato de Curso ou 

Orientação. O Curso é sempre obrigatório nas disciplinas de 

Língua Portuguesa, Matemática e Redação, podendo ser realizado 

para as outras disciplinas quando houver dez ou mais estudantes 

matriculados nas mesmas.  

 

Atenção: A recuperação final poderá ser realizada:  

 

1) das segundas-feiras às sextas-feiras nos dois turnos (matutino 

e vespertino);  

2)  aos sábados (matutino). 

  

Obs.: A recuperação final tem um custo para a família. 
 

 

Atenciosamente 

Equipe Mendel Vilas 
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PLANO DE CURSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

6º Ano 

 

INTERDISCIPLINAR 
 

CONTEXTUALIZADO 

 

 

 

 

LIV 
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ÁREAS / COMPONENTES CURRICULARES/ 
PROFESSORES 

 

ÁREAS 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

(Disciplinas) 

 

PROFESSORES 

 

 

 

 

 

Linguagens 

L. Portuguesa Marcele Icó 

Redação Aline Vilela 

L. Estrangeira: Inglês Fábio Santos 

L. Estrangeira: Espanhol Maiara Bonfim 

Artes Karina Fragoso 

Educação Física Alex Rodrigues 

 

 

Ciências Humanas  

Geografia Regina Andrade 

História Maiara do Carmo  

Filosofia George Sales 

Ciências da Natureza Ciências Luciane Escobar  

Matemática Matemática Milena Nunes  

LIV Laboratório de 

Inteligência de Vida. 

George Sales 
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“A linguagem está nos postos de comando da imaginação”. 
 (Bachelard, Gaston) 

 
A linguagem permeia o conhecimento, o pensamento, a comunicação 

e a ação, bem como as formas de conhecer, de pensar, de comunicar e 
de agir. 

Essa área tem sob sua responsabilidade, compartilhada com as 
outras áreas, capacitar no estudante sua competência leitora e 
escritora... 

(http://www.oei.es/quipu/brasil/ensino_medio.pdf- com adaptações) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oei.es/quipu/brasil/ensino_medio.pdf-
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DISCIPLINA: Língua Portuguesa e Redação. 

Ao final do curso você deverá ser capaz de: 

 Ler, analisar, reconhecer e interpretar textos de variados gêneros e 

temáticas.   

 Atribuir sentido aos textos, percebendo o que está implícito, 

pressuposto ou subtendido. 

 Ampliar o conjunto de conhecimentos discursivos, semânticos e 

gramaticais envolvidos na construção do texto. 

 Estabelecer relações entre ideias no texto e entre eles. 

 Reconhecer a importância da leitura no mundo contemporâneo. 

 Identificar os elementos organizacionais e estruturais de textos de 

diferentes gêneros.  

 Reconhecer em textos os procedimentos de persuasão utilizados pelo 

autor. 

 Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, 

desenvolvendo a capacidade de avaliação de textos. 

 

L. PORTUGUESA PROFa MARCELE ICÓ 
 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  

 
 

1 

1 Elementos da comunicação, a língua e 

os códigos. 

2 Variedades linguísticas  

3 Linguagem da internet 

4  Sinonímia e antonímia 

5 Gramática e texto (I) 

6 Palavras oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas 

7 Substantivo: conceito, classificação e 

flexão 

8 Adjetivo: conceito, classificação e 

flexão. 

  9 Para conversar (I) 

10 Grau dos substantivos e dos adjetivos 
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11 Artigo: flexão, classificação e emprego 

12 Numeral: flexão, classificação e emprego 

13 Gramática e texto (II) 

14 Pronomes pessoais e de tratamento 

15 Pronomes possessivos demonstrativos 

indefinidos e interrogativos.  

 

 

 

 

 

         
 
 

3 
 
 

16 Para conversar (II) 

17 O pronome e a coesão textual 

18 Gramática e texto (III) 

19 Verbos: morfologia e classificação 

20 Verbos: flexão e conjunção do indicativo 

21 Verbos conjunção do subjuntivo e do 
imperativo 

22 Efeitos de sentido dos modos verbais. 

23 Advérbios: classificação e emprego 

 
 

4 

24 Preposição: valores semânticos, 

combinação e contração 

25 Conjunção: principais valores 

semânticos 

26 Os conectivos na construção do texto  

27 Concordância nominal e verbal 

28 Oração e período 

29 Períodos simples e compostos 

30 Período composto por coordenação 

 

 

REDAÇÃO PROFa ALINE VILELA 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  

 
 

1 

1 Tipos de texto: verbal, não verbal e 

híbrido 

2 O que é contexto? 

3 Discurso, texto e intencionalidade 

discursiva 

4 Agentes do discurso: os interlocutores 

5 Intertextualidade 

6 Introdução aos estudos narrativos 

7 Contos maravilhosos 

8 Contos de suspense 

  9 Contos de aventura 
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10 Estratégias textuais: pesquisa, 
planejamento, revisão e reescrita 

11 O que são textos jornalísticos? 

12 Fato ou opinião? 

13 Notícia  

14 Reportagem  

15 Carta do leitor  

 

 

 

 

 

         
 

 

 
3 

 
 

16 Carta pessoal 

17 Interpretação de textos e propostas de 
produção textual (I) 

18 Gênero da internet: blog e Twitter 

19 Gêneros da internet: e-mail, chat e post 

20 Linguagem da internet e relação com 

norma-padrão 

21 Interpretação de textos e propostas de 

produção textual (II) 

22 Coerência textual  

23 Coesão textual  

 
 

4 

24 Charges 

25 Cartazes  

26 Pontuação: a importância na escrita. 

27 Texto de opinião 

28 Interpretação de textos e propostas de 

produção textual (III) 
29 Dicionário: palavras no contexto 

30 Interpretação de textos e propostas de 

produção textual (IV) 
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DISCIPLINA: Língua Estrangeira: Inglês e Espanhol 
 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 
 

 Construir um conhecimento sobre a organização de um texto em língua 

inglesa e aplicá-lo em diferentes situações de comunicação, tendo por 

base os conhecimentos de língua materna. 

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problemas. 

 Interpretar criticamente as mensagens de pequenos textos (jornalístico, 

científico, literário, etc.), relacionando-as à sua realidade, a fim de 

posicionar-se como indivíduo, no seu contexto sociopolítico-cultural. 

 Analisar textos reconhecendo o vocabulário básico utilizado.  

 Reconhecer a função desempenhada pelas diversas classes 

gramaticais nos textos. 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  

 
 

1 

1 Subject pronouns / Verb be: (Present 

Simple 

2 There be: singular and plural nouns 

3 Definite and indefinite articles 

4 Reading comprehension (I) 

5 Present Simple 

6 Adverbs of frequency / Present Simple: 

short answer 

7 Wh-questions: what, who, when 

8 Where / prepositions of place 

  

 
 

2 

9 Reading comprehension (II)  

10 Telling the time 

11 Preposition of time (in, on, at) 

12 Quantifiers  

13 Have/Be: describing people 

14 Reading comprehension (III) 

15 Present Continuous  

  16 Present Simple x Present Continuous 

17 Whose, genitive case 
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18 Possessive Adjective de possessive 

pronouns and demonstrative pronouns  

19 Reading comprehension (IV) 

20 Opinion and adjectives 

21 Countries and nationalities 

22 Invitation: suggestion – Let’s... How 

about… 

23 Like, love and hate + ing 

  

 
 

4 

24 Reading comprehension (V) 

25 Why and because 

26 Connectors: and, but and because 

27 Affirmative Imperative: orders 

28 Negative Imperative: recipes and 
instructions 

29 Reading comprehension (VI) 

30 Review 
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ESPANHOL PROFa MAIARA BONFIM 
 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 

1 El alfabeto 

2 Los  artículos 

3 Las contracciones 

4 El género de los substantivos 

5 Pronombres personales 

6 Presente de indicativo: verbos regulares 

7 Presente de indicativo irregulares (ser, 

estar e ir) 

8 Número del sustantivo 

 9 Los números cardinales (1 a 30) y las 

horas 

10 Los adjetivos 

11 Haber x Tener y advérbios de lugar 

12 Presente de indicativo: verbos irregulares 

(e-ie) 

13 Interjecciones y pronombres exclama-

tivos e interrogativos 

14 Presente de indicativo: verbos irregulares 

(e-i) 

15 Adjetivos y pronombres posesivos 

  

 
 
 

2 

 

 
 
 

16 Adjetivos y pronombres demonstrativos 

17 Verbos pronominales: presente de indi-

cativo regular 

18 Verbos pronominales: presente de 

indicativo irregular / adverbios de tiempo 

19 Verbos “gustar”, “encantar” e 

“interessar” 

20 Perífrasis de futuro 

21 Presente de indicativo: verbos irregulares 

(o-eu) 

22 Gerundio 

23 Perífrasis de gerúndio 

 24 Presente de indicativo: verbos irregulares 

(g) 
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25 Presente de indicativo: verbos irregulares 

(z) 

26 Los numerales cardinales (30 a 100) 

27 Las vocales y las sílabas 

28 Hiato, diptongo y triptongo 

29 Perífrasis de infinitivo (I) 

30 Perífrasis de infinitivo (II) 
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DISCIPLINA: Artes  
 
 Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 Reconhecer os códigos e as linguagens da Arte e suas relações com 
o contexto histórico e social. 
 

 Produzir composições nas diferentes linguagens artísticas, 
valorizando e articulando o conhecer e o fazer artístico, com 
investigação, reflexão, criatividade, sensibilidade e imaginação. 

 

ARTES PROFas KARINA FRAGOSO 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  

 
 

1 

1 O que é Arte? 

2 Desenho e gravura 

3 Os elementos da linguagem visual: cor e 

luz 

4 Pintura impressionista 

5 Elementos básicos da linguagem 

universal 

6 Esculturas e Land Art 

7 Revisão 

8 Arte primitiva 

  

 
 

2 

9 Arte primitiva: arte indígena brasileira 

10 Arte e religião: Idade Média 

11 Razão e emoção: Renascimento x 

Barroco 

12 O corpo na arte – Renascimento e 

Barroco: o corpo racional e o corpo 

emocional 

13 Deformação moderna – Cubismo e 

Fauvismo: o que é moderno? 

14 O moderno no Brasil: Tarsila do Amaral, 

Di Cavalcanti, Cândido Portinari 

15 Revisão 

  16 O que é música? Elementos da linguagem 

musical 
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17 Os elementos da linguagem musical: 

altura, compasso, duração e intensidade 

18 O que é música clássica/erudita? - Bach, 

Mozart e Beethoven 

19 O que é música moderna? – Villa Lobos 

20 A música hoje: das gravações ás rádios 

21 Ritmos populares: Jazz, rock and roll, 

funk, hip-hop 

22 Ritmos populares brasileiros: samba, 

choro e bossa 

23 Os elementos da linguagem verbal: o que 

é teatro? 

  

 
 
 

4 

24 Os elementos e recursos do teatro 

25 Teatro grego: máscaras, dramas e 

comédias 

26 Teatro folclórico 

27 Teatro nos tempos modernos: 

Shakespeare 

28 Teatro de bonecas: fantoches, sombras, 

marionetes, varas e diretamente com as 

mãos 

29 Performance, dança e expressão corporal 

30 Revisão 
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DISCIPLINA: Educação Física 
 
Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 Valorizar a Educação Física como uma das formas eficazes de 
prevenção da saúde. 

 Perceber que a Educação Física contribui na formação geral do 
indivíduo. 

 Identificar os diversos tipos de jogos, criando e recriando jogos pré-
desportivos. 

 Conhecer a capoeira como fenômeno cultural do Brasil. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA PROF.  ALEX RODRIGUES 
 
O cronograma dos conteúdos desta disciplina será difundido de 
maneira processual. 
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“A minha vida é um Todo indivisível, e todos os meus atos convergem 

uns nos outros; e todos eles nascem do insaciável amor que tenho para 

com toda a humanidade.”  
(Mahatma Gandhi) 

 

As Ciências Humanas, através das disciplinas de História, Geografia e 

Filosofia articulam os seus conteúdos, através das possibilidades abertas 

pelos referenciais, e pela abordagem de temas abrangentes e 

contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, regional e 

local, bem como na esfera individual. Portanto, são aquelas que tratam dos 

aspectos humanos e que têm o ser humano como objetivo de estudo ou o 

foco. É considerada uma ciência não exata, de grande margem subjetiva 

e de grande importância para a sociedade. 
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DISCIPLINA: Geografia 
 

AO FINAL DO CURSO VOCÊ DEVERÁ SER CAPAZ DE: 

 

 Dominar o vocabulário geográfico e utilizar as técnicas de diferentes 
linguagens, dentre elas a Cartográfica, para compreender e 
decodificar informações de modo a localizar-se no espaço e a 
representar a espacialidade dos fenômenos geográficos.  

 Posicionar-se diante de situações reais, transformando o estudo da 
Geografia em um exercício de cidadania. 

 Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 
conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente.  

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 
elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, 
respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 
sociocultural.  

 Entender o espaço em sua diversidade, funcionamento e múltiplas 
relações, compreendendo que as paisagens, os lugares, os territórios 
se constroem por meio de uma linguagem cartográfica que facilita a 
análise do ambiente em que se vive de maneira crítica. 

 

GEOGRAFIA PROF. REGINA ANDRADE 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  

 
 

1 

1 Geografia: uma ciências do espaço 

2 Cartografia e representação do espaço 

geográfico 

3 Linguagem e interpretação de mapas 

4 A Terra e o Universo 

5 Orientação  

6 Localização: coordenadas geográficas 

7 Fuso horário 

8 Biosfera e recursos naturais. 

  

 
2 

9 Litosfera em formação: agentes internos 

10 Litosfera em formação: agentes externos 

11 Litosfera e seus recursos: rochas 

12 Litosfera e seus recursos: solos 



 

Informativo 6º ano E.F. II - 2019 

36 

COLÉGIO 

VILAS 

  

13 O relevo e suas formas 

14 A hidrosfera e as águas continentais 

15 Exercícios e projetos 

  

 
 
 

3 

16 Bacias hidrográficas 

17 As águas oceânicas 

18 A atmosfera e as características do tempo 

19 A atmosfera e as características do clima 

20 Fatores climáticos 

21 Tipos climáticos 

22 Biomas do mundo 

23 Problemas atmosféricos locais  

  

 
 

4 

24 Problemas atmosféricos globais  

25 Espaço de produção: setor primário 

26 Espaço de produção: setor secundário 

27 Espaço de produção: setor terciário 

28 Espaço de consumo e apropriação de 

recursos   

29 Desenvolvimento sustentável  

30 Exercícios e projetos 
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DISCIPLINA: História 
 

“O segredo da sabedoria, do poder e do conhecimento é a humildade." 

 
Ernest Hemingway 

 

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de: 

 

 Reconhecer, no processo de desenvolvimento histórico dos homens, 
os diferentes contextos, decorrentes da ação dos mesmos sobre o 
espaço por ele ocupado e explorado. 

 Analisar as principais características dos diferentes modos de vida dos 
grupos humanos, nos períodos da Pré-História e da História. 

 Comparar as características sociais do passado e sua herança na 
sociedade contemporânea, principalmente a brasileira. 

 Ter o hábito da leitura e da escrita. 

 Compreender o papel e a importância do continente africano para a 
formação das primeiras civilizações e a contribuição para a formação 
da sociedade brasileira. 

HISTÓRIA PROFa MARIARA DO CARMO 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  

 
 

1 

1 O que é História? 

2 O tempo e a História 

3 Conceitos importantes para a História 

4 A Pré-História 

5 Mesopotâmia 

6 Exercícios e projetos 

7 Egito: política, economia e sociedade 

8 Egito: cultura 
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9 Os fenícios, os persas e os hebreus 

10 África Antiga 

11 Os povos da américa: mais e astecas 

12 Exercícios e projetos 

13 Índios Brasileiros: povos e cultura 

14 Origem da Grécia Antiga 

15 Grécia: Atenas e Esparta 
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3 

16 Grécia: a cultura grega 

17 Grécia: o helenismo 

18 Origens da Roma Antiga 

19 Roma: a República Romana 

20 Roma: o Império Romano 

21 Roma: crise do Impérios 

Romano(catolicismo) 

22 Os reinos germânicos 

23 Exercícios e projetos 
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24 Alta Idade Média 

25 Feudalismo 

26 Cultura medieval 

27 O islamismo 

28 Baixa Idade Média: cruzadas e 

urbanização. 

29 Baixa Idade Média: crise do século XIV 

30 Exercícios e projetos 
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DISCIPLINA: Filosofia 
 

Ao final do curso o(a) aluno(a) deverá ser capaz de: 

 Demonstrar espírito investigativo e curiosidade natural pelo mundo. 

 Demonstrar sensibilidade e uma maior consciência em relação ao 
meio em que vive. 

 

FILOSOFIA PROFo George Sales 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  

 
 

1 

 

 

1 O mito. 

2 O nascer da filosofia. 

3 O ato de filosofar. 

4  Inicio do pensamento filosófico. 

5 Conhecimento do ser. 

6 Conhecimento do Mundo 

7 O homem 

8 Características humanas 

9 O ambiente. 

10 O homem e o ambiente. 

 

 
2 

 

 
 
 

11 A consciência. 

12 Pensando com inteligência. 

13 O pensar filosófico. 

14 A origem do mito. 

15 O pensamento mítico. 

16 O mito hoje. 

17 Conceito de Moral. 

18 Conceito de Ética. 

19 O ser moral. 

20 O ser ético. 
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21 O amor. 

22 O sentido do amor. 

23 A caridade. 

24 A amizade. 

25 A solidariedade. 

26 A reflexão. 

27 O respeito. 
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28 Pluralidade cultural. 

29 A angústia. 

30 A dúvida. 

 

 

 
  



 

Informativo 6º ano E.F. II - 2019 

41 

COLÉGIO 

VILAS 

  

 

 
 

“Todo grande progresso da ciência resultou de uma nova 

audácia da imaginação.” 
John Dewey 

 
 

As Ciências da Natureza, através da disciplina Ciências, tem como 
objetivos principais capacitar o estudante para:  

 

 valorizar a vida em sua diversidade e a conservação dos ambientes. 

 entender e aplicar  métodos e procedimentos próprios das ciências 
naturais. 

 elaborar perguntas e hipóteses, selecionando e organizando dados e 
ideias para resolver problemas; 

 caracterizar as condições e a diversidade da vida no planeta Terra em 
diferentes espaços, particularmente nos ecossistemas brasileiros; 

 identificar relações entre conhecimento científico, produção de 
tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução 
histórica;  

 formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais 
a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática 
conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado 
escolar; 

 saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, 
matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida;  
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DISCIPLINA: Ciências 
 

Ao final do curso o(a) aluno(a) deverá ser capaz de: 

 

 Discorrer sobre as relações entre o conhecimento científico, a produção 

de tecnologias e a manutenção de nossa qualidade de vida nos dias 

atuais. 

 Analisar a profunda interdependência entre os seres vivos e os demais 

elementos do ambiente, valorizando a sua diversidade e conservação. 

 Identificar a ação do homem no ambiente como agente transformador. 

 Interpretar algumas atitudes que favoreçam a manutenção da saúde 

individual e coletiva, pelo conhecimento do próprio corpo e dos fatores 

ambientais. 

 Elaborar perguntas e hipóteses e testá-las experimentalmente, 

confrontando as suas ideias com as informações aprendidas, de modo a 

ser capaz de resolver problemas. 

 

CIÊNCIAS PROFa LUCIANE ESCOBAR 

  

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  

 
 

1 

1 Universo, galáxias e Sistema Solar 

2 O Sistema Solar e o planeta Terra 

3 A estrutura da Terra 

4 Rochas, minerais e minérios 

5 O solo e suas formação 

6 Exercícios e projetos 

7 Manejo adequado do solo 

8 A água no planeta 
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9 Exercícios e projetos 

10 Estados físicos da matéria 

11 Densidade 

12 Tipos de misturas  

13 Transformações físicas e químicas 

14 Separação de misturas 

15 Uso racional de materiais 

  16 Exercícios e projetos 

17 A célula e suas funções  
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18 Níveis de organização dos seres vivos 

19 Sistema esquelético 

20 Sistema muscular 

21 Sistema nervoso: células e funções 

22 Sistema nervoso: integração com os 

ossos e músculos 

23 Sentidos, equilíbrio e locomoção  
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24 Exercícios e projetos 

25 Sistema nervoso: estímulos e respostas 

26 Sistema sensorial: visão 

27 Sistema sensorial: audição e olfato 

28 Sistema sensorial: paladar e tato 

29 A pele 

30 Exercícios e projetos 
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“Matemática não é apenas números, e sim envolve letras e toda a 

capacidade que o ser humano conseguir expressar.” 
(François Viète) 

 

Aprender Matemática é, em grande parte, aprender e utilizar suas 

diferentes linguagens – aritmética, geométrica, algébrica, gráfica entre 

outras. Na atualidade, as linguagens matemáticas estão presentes em 

quase todas as áreas do conhecimento. Por isso, o fato de dominá-las 

passa a constituir-se um saber considerando o contexto do dia a dia. Os 

objetivos principais dessa área são: 

 
 

 desenvolvimento da capacidade de investigação e da 
perseverança na busca de resultados; 

 predisposição para alterar a estratégia prevista para resolver uma 
situação-problema quando o resultado não for satisfatório; 

 reconhecimento que pode haver diversas formas de resolução 
para uma mesma situação-problema e conhecê-las; 

 valorização e uso da linguagem matemática para expressar-se 
com clareza, precisão e concisão; 

 valorização do trabalho coletivo, colaborando na interpretação de 
situações-problema, na elaboração de estratégias de resolução e 
na sua validação; 
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  interesse pelo uso dos recursos tecnológicos, como instrumentos 
que podem auxiliar na realização de alguns trabalhos, sem anular 
o esforço da atividade compreensiva. (PCNs de Matemática). 
 

DISCIPLINA: Matemática  

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 
 

 Resolver problemas envolvendo situações do cotidiano. 

 Dominar conceitos e procedimentos matemáticos. 

 Demonstrar formas de raciocínio matemático. 

 Manifestar/exprimir capacidades relativas a investigações matemá-
ticas. 

 Estabelecer relações entre a matemática e a realidade. 

 

MATEMÁTICA I PROFa MILENA NUNES 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  

 
 

1 

1 Sistema de numeração 

2 O conjunto dos números naturais (N) 

3 Operações com números naturais: adição 

e subtração 

4 Operações com números naturais: 

multiplicação e divisão 

5 Operações com números naturais: 

potenciação e radiação 

6 Números naturais (N): exercícios 

7 Expressões numéricas envolvendo 

números naturais 

8 Problemas de contagem e possibilidade 

  

 
 

2 

9 Múltiplos e divisores de um números 

natural 

10 Critérios de divisibilidade   

11 Problemas envolvendo múltiplos, 

divisores e divisibilidade 

12 Decomposição em fatores primos 

13 Máximo divisor comum (MDC) 

14 Mínimo múltiplo comum (MMC) 

15 Problemas envolvendo MMC e MDC 
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3 

16 Frações: conceitos 

17 Frações: simplificação e comparação 

18 Frações: adição e subtração 

19 Frações: multiplicação e divisão 

20 Problemas envolvendo frações 

21 Números decimais: conceitos  

22 Números decimais: adição e subtração  

23 Números decimais: multiplicação  

  

 
 

4 

24 Números decimais: divisão  

25 Problemas com números decimais  

26 Potenciação e radiciação de números 

fracionários 

27 Expressões numéricas envolvendo 

números fracionários 

28 Introdução à  

29 Porcentagem: exercícios 

30 Problemas com valores desconhecidos 

 

MATEMÁTICA II PROFa  MILENA NUNES 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  

 
 

1 

1 Tratamento da informação: tabelas 

2 Tratamento da informação: gráfico de 

barras 

3 Tratamento da informação: gráfico de 

segmentos 

4 Tratamento da informação: gráfico de 

setores 

5 Análise de gráficos e tabelas: exercícios 

6 Visualização e localização de objetos 

7 Semelhança de figuras planas 

8 Geometria: conceitos básicos 

  

 
 

2 

9 Ângulos  

10 Polígonos  

11 Triângulos 

12 Quadriláteros 

13 Circunferência e círculo 

14 Medidas de comprimento 



 

Informativo 6º ano E.F. II - 2019 

47 

COLÉGIO 

VILAS 

  

15 Perímetro 

  

 
 
 

3 

16 Área de figuras planas: retângulo e 

quadrado 

17 Área de figuras planas: paralelogramo e 

losango 

18 Área de figuras planas: trapézio 

19 Área de figuras planas: triângulo 

20 Problemas envolvendo medidas de 

comprimento, perímetro e área 

21 Formas espaciais 

22 Representação de formas tridimensionais 

23 Medidas de volume 

  

 
 

4 

24 Cálculo de volume 

25 Medidas de capacidade 

26 Medidas de massa 

27 Medidas de tempo e temperatura 

28 Unidades de medida: exercícios 

29 Introdução a probabilidade 

30 Probabilidade: exercícios  
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O LIV tem como objetivo desenvolver habilidades socioemocionais, 
preparando os alunos para os principais desafios do século XXI. A ideia é 
que, por meio de projetos, séries audiovisuais e jogos, os alunos 
desenvolvam diversas habilidades, como saber lidar com emoções, 
interagir com pessoas diferentes e trabalhar em equipe. 
 
 

DISCIPLINA: LIV                                        PROF. George Sales 
 

O currículo do LIV foi estruturado com base em seis habilidades: 

proatividades, pensamento crítico, perseverança, criatividade, colabora-

ção e comunicação. Pensando em práticas que trouxessem mais 

significado para a criança e que facilitassem a internalização dessas 

habilidades, foi criada uma linguagem lúdica e metafórica utilizando o 

conceito de hábitos. A ideia é que, ao se depararem com situações do 

cotidiano, as crianças criem o hábito de agir de determinada forma. 

Cada uma das seis habilidades foi, portanto, destrinchada em três hábito 

(totalizando 18 hábitos). Desse modo, em todos os anos, a criança terá 

contato com todas as habilidades, porém com enfoques diferentes. No 6o 

e no 7o ano, são desenvolvidos os primeiros seis hábitos: hábito do 

capitão, hábito de detetive, hábito do construtor, hábito do quebra-

cabeça, hábito da troca de chapéu e hábito da manchete de jornal. O 

objetivo é que, ao final do Ensino Fundamental, a criança tenha 

internalizado os 18 hábitos do currículo do LIV.   
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Calendário 

Escolar 

2019 

6o ano 

Ensino Fundamental II 
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JANEIRO FEVEREIRO 

1 Ter Confraternização Universal 1 Sex  

2 Qua  2 Sáb  

3 Qui  3 Dom  

4 Sex  4 Seg INICIO DAS AULAS 

5 Sáb  5 Ter  

6 Dom  6 Qua  

7 Seg  7 Qui  

8 Ter  8 Sex  

9 Qua  9 Sáb  

10 Qui  10 Dom  

11 Sex  11 Seg  

12 Sáb  12 Ter  

13 Dom  13 Qua  

14 Seg  14 Qui  

15 Ter  15 Sex  

16 Qua  16 Sáb  

17 Qui  17 Dom  

18 Sex  18 Seg  

19 Sáb  19 Ter  

20 Dom  20 Qua REUNIÃO DE PAIS  

21 Seg  21 Qui  

22 Ter  22 Sex  

23 Qua  23 Sáb JOGOS DE INTEGRAÇÃO 

24 Qui  24 Dom  

25 Sex  25 Seg  

26 Sáb  26 Ter   

27 Dom  27 Qua  

28 Seg   28 Qui  Carnaval 

29 Ter     

30 Qua      

31 Qui      
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MARÇO ABRIL 

1 Sex Carnaval 1 Seg CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

2 Sáb Carnaval 2 Ter  

3 Dom Carnaval 3 Qua  

4 Seg Carnaval 4 Qui  

5 Ter Carnaval 5 Sex  

6 Qua Cinzas  6 Sáb AV. PARCIAL I- C. HUMANAS 

7 Qui VOLTA ÀS AULAS 7 Dom  

8 Sex  8 Seg  

9 Sáb  9 Ter  

10 Dom  10 Qua  

11 Seg  11 Qui  

12 Ter  12 Sex  

13 Qua  13 Sáb AV. PARCIAL I – C.NAT e MAT 

14 Qui  14 Dom  

15 Sex  15 Seg  

16 Sáb SIMULADO ELEVA I 16 Ter  

17 Dom  17 Qua ENTREGA DA DOAÇÕES 

18 Seg  18 Qui SEMANA SANTA (feriado) 

19 Ter  19 Sex PAIXÃO DE CRISTO (feriado) 

20 Qua  20 Sáb  

21 Qui  21 Dom Tiradentes /Páscoa  

22 Sex  22 Seg  

23 Sáb AV. PARCIAL I– LIN 1 23 Ter  

24 Dom  24 Qua CICLO DE PALESTRAS P/OS PAIS 

25 Seg  25 Qui  

26 Ter  26 Sex  

27 Qua  27 Sáb AV FINAL I – (GLOBAL) 

28 Qui  28 Dom   

29 Sex   29 Seg   

30 Sáb AV. PARCIAL I– LIN 2 30 Ter   

31 Dom      
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MAIO JUNHO 

1 Qua DIA DO TRABALHADOR (feriado) 1 Sáb AV. PARCIAL II – LIN 1 

2 Qui  2 Dom  

3 Sex  3 Seg  

4 Sáb SÁBADO LEGAL 4 Ter OF. HABILIDADES I 

5 Dom  5 Qua  

6 Seg INÍCIO II TRIMESTRE  6 Qui OF. HABILIDADES I 

7 Ter SEMANA 2a  CH 7 Sex  

8 Qua SEMANA 2a  CH  8 Sáb AV. PARCIAL II– LIN 2  

9 Qui SEMANA 2a  CH 9 Dom  

10 Sex SEMANA 2a  CH 10 Seg  

11 Sáb  11 Ter OF. HABILIDADES I 

12 Dom Dia das Mães  12 Qua  

13 Seg  13 Qui OF. HABILIDADES I 

14 Ter  14 Sex  

15 Qua  15 Sáb SIMULADO ELEVA II 

16 Qui  16 Dom  

17 Sex  17 Seg  

18 Sáb  18 Ter OF. HABILIDADES I 

19 Dom  19 Qua  

20 Seg  20 Qui CORPUS CHRISTI (FERIADO) 

21 Ter  21 Sex RECESSO 

22 Qua  22 Sáb RECESSO 

23 Qui  23 Dom São João  

24 Sex ENTREGA DE RESULTADOS 24 Seg RECESSO 

25 Sáb PLANTÃO PEDAGÓGICO 25 Ter RECESSO 

26 Dom  26 Qua RECESSO 

27 Seg  27 Qui RECESSO 

28 Ter  28 Sex  RECESSO 

29 Qua   29 Sáb RECESSO 

30 Qui   30 Dom   

31 Sex AV. PARCIAL II – LIN 1    
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JULHO AGOSTO 

1 Seg RECESSO 1 Qui  

2 Ter Independência da Bahia (feriado) 2 Sex  

3 Qua RECESSO 3 Sáb AV. FINAL II – (GLOBAL) 

4 Qui RECESSO 4 Dom  

5 Sex RECESSO 5 Seg  

6 Sáb RECESSO 6 Ter  

7 Dom  7 Qua  

8 Seg  VOLTA ÀS AULAS  8 Qui  

9 Ter OF. HABILIDADES I 9 Sex  

10 Qua  10 Sáb  

11 Qui OF. HABILIDADES I 11 Dom Dias dos Pais  

12 Sex  12 Seg Dia do Estudante – III TRIMESTRE 

13 Sáb  13 Ter SEMANA 2a  CH 

14 Dom  14 Qua SEMANA 2a  CH  

15 Seg  15 Qui SEMANA 2a  CH  

16 Ter OF. HABILIDADES I 16 Sex SEMANA 2a  CH  

17 Qua  17 Sáb SÁBADO LEGAL  

18 Qui OF. HABILIDADES I 18 Dom  

19 Sex  19 Seg  

20 Sáb AV. PARCIAL II – C. HUMANAS 20 Ter  

21 Dom  21 Qua  

22 Seg  22 Qui  

23 Ter OF. HABILIDADES I 23 Sex  

24 Qua  24 Sáb  

25 Qui  25 Dom  

26 Sex  26 Seg  

27 Sáb AV. PARCIAL II – C.NAT e MAT 27 Ter  

28 Dom  28 Qua  

29 Seg   29 Qui   

30 Ter   30 Sex  ENTREGA DE RESULTADOS 

31 Qua   31 Sáb  PLANTÃO PEDAGÓGICO  
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SETEMBRO OUTUBRO 

1 Dom  1 Ter OF. HABILIDADES II 

2 Seg  2 Qua  

3 Ter  3 Qui OF. HABILIDADES II 

4 Qua  4 Sex  

5 Qui  5 Sáb AV. PARCIAL III – LIN 2 

6 Sex  6 Dom  

7 Sáb Independência do Brasil (feriado) 7 Seg  

8 Dom  8 Ter OF. HABILIDADES II 

9 Seg  9 Qua  

10 Ter OF. HABILIDADES II 10 Qui OF. HABILIDADES II 

11 Qua CICLO DE PALESTRAS P/ PAIS 11 Sex  

12 Qui OF. HABILIDADES II 12 Sáb N. Sra. Aparecida (feriado) 

13 Sex  13 Dom  

14 Sáb SIMULADO ELEVA III 14 Seg  

15 Dom  15 Ter DIA DO PROFESSOR (feriado) 

16 Seg  16 Qua  

17 Ter OF. HABILIDADES II 17 Qui OF. HABILIDADES II 

18 Qua  18 Sex  

19 Qui JOGOS INTERNOS 19 Sáb AV. PARCIAL III – C. HUMANAS 

20 Sex JOGOS INTERNOS 20 Dom  

21 Sáb  21 Seg  

22 Dom  22 Ter  

23 Seg  23 Qua  

24 Ter OF. HABILIDADES II 24 Qui  

25 Qua  25 Sex  

26 Qui OF. HABILIDADES II 26 Sáb AV. PARCIAL III – C. NAT e MAT 

27 Sex  27 Dom  

28 Sáb  AV. PARCIALIII – LIN 1 28 Seg  

29 Dom   29 Ter   

30 Seg   30 Qua   

   31 Qui  
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NOVEMBRO DEZEMBRO 

1 Sex  1 Dom  

2 Sáb Finados (feriado) 2 Seg RECUPERAÇÃO 

3 Dom  3 Ter RECUPERAÇÃO 

4 Seg  4 Qua RECUPERAÇÃO 

5 Ter  5 Qui RECUPERAÇÃO 

6 Qua  6 Sex RECUPERAÇÃO 

7 Qui  7 Sáb  

8 Sex  8 Dom  

9 Sáb  9 Seg RECUPERAÇÃO 

10 Dom  10 Ter RECUPERAÇÃO 

11 Seg  11 Qua RECUPERAÇÃO 

12 Ter  12 Qui RECUPERAÇÃO 

13 Qua  13 Sex RECUPERAÇÃO 

14 Qui  14 Sáb  

15 Sex 
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 
(FERIADO) 15 Dom  

16 Sáb  16 Seg  

17 Dom  17 Ter  

18 Seg  18 Qua RESULTADOS FINAIS 

19 Ter  19 Qui REVISÃO DE AVALIAÇÃO 

20 Qua 
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 
(FERIADO) 20 Sex  

21 Qui  21 Sáb  

22 Sex AV.FINAL III – (GLOBAL) 22 Dom  

23 Sáb  23 Seg  

24 Dom  24 Ter  

25 Seg  25 Qua Natal 

26 Ter  26 Qui  

27 Qua  27 Sex  

28 Qui   28 Sáb  

29 Sex  Entrega de Resultados 29 Dom   

30 Sáb  30 Seg  

   31 Ter   
 


