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Carta da Diretoria 

À Família Mendel Vilas, 

 

O ano de 2020 trouxe um cenário inédito e desafiador para 

toda a comunidade global. O Colégio Mendel Vilas, desde os 

primeiros momentos do enfrentamento à crise provocada pela 

COVID-19, buscou reafirmar o seu compromisso com a 

educação de excelência. 

 

A parceria e a compreensão da comunidade escolar foram  

fundamentais neste contexto. Juntos, continuamos mostrando 

que somos uma grande família que não se rende diante das 

dificuldades.  

 

Adequamo-nos ao ambiente digital através da utilização das 

ferramentas tecnológicas, porém sem jamais perder de vista 

a nossa proposta central: a humanização entre as relações.  

 

O olhar empático em relação ao próximo, assim como a 

atenção ao socioemocional, são pilares da nossa atuação e 

estão sendo reforçados nesse momento ímpar, portanto, é 

necessário  o engajamento de todos para a garantia da saúde 
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individual e do bem-estar coletivo. Nesta perspectiva,  os 

Projetos Pedagógicos estruturados para 2021  estão 

fundamentados no desenvolvimento das habilidades e 

competências socioemocionais. 

 

O #JeitoMendelDeSer – que tem o afeto, o acolhimento e a 

proximidade como essências – precisou ser adaptado para 

atender às exigências das autoridades e garantir a proteção 

necessária à retomada das atividades presenciais.  

 

O Colégio foi totalmente preparado e seguirá investindo 

continuamente para receber nossos estudantes com a 

máxima proteção, para além dos tradicionais cuidados 

especiais que já fazem parte da nossa atuação.  

 

Diante disso, reforçamos a necessidade do cumprimento 

rigoroso aos protocolos de saúde e higienização no ambiente 

escolar. O sucesso destes esforços só será possível com a 

colaboração diária de todos.  

Contamos com a sua ajuda e dedicação!   

Sintam-se afetuosamente acolhidos! 

 Equipe Mendel Vilas. 
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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, 

apresentação da equipe de educadores 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 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, assegurando que a aprendizagem seja relevante e 

socialmente significativa. 

A metodologia de trabalho de cada educador é auxiliada por 

recursos tecnológicos, 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.  
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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 

                      Integridade física e moral  

     Solidariedade          

                                                           Sustentabilidade          

Contemporaneidade      

                                                     Ética  
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FICHA TÉCNICA 
 
DIREÇÃO 

● Antonio Carlos Fragoso 

● Antonio Carlos Fragoso Jr. 

● Tereza Andrade 

● Ana Clara Rabelo R. Rodrigues  

 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Educação Infantil 

● Debora Rocha Dias (Matutino e Vespertino) 

 

Ensino Fundamental I 

● Tiza Oliveira Carreiro (Matutino) 

● Debora Rocha Dias (Vespertino) 

 

Ensino Fundamental II 

● Andréa  Sá (6o ao 8o Ano) 

● Marcia Habibe (9o Ano) 

 

Ensino Médio 

● Marcia Habibe  
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
Educação Infantil 

● Débora Rocha Dias (Matutino e Vespertino) 

 

Ensino Fundamental I 

● Manoela Jatobá (Matutino) 

● Debora Rocha Dias (Vespertino) 

 

Ensino Fundamental II e Médio 

● Trissiane Miguez 

 

ORIENTAÇÃO DISCIPLINAR  
 

● Ademir Emanuel F. Brito 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS E REGIMENTAIS 
 

1.1 GERAIS 

 

1.1.1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

 

Espaço Recreativo Ecológico com Parque Infantil 

Biblioteca Moderna e Atualizada 

Complexo Poliesportivo com Campo de Futebol Gramado 

Piscina Semí-olímpica / Sala de Artes / Anfiteatro 

Sala de Multiletramento / Sala Maker / Sala Mendel Fly / 

Espaço ESE (Ed. Socioemocional) 

Cozinha Experimental 

Horta 

Brinquedoteca 

Auditório com Recursos Audiovisuais 

 
 

Acessar o link do Tour Virtual: 
https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html  

 
 
 
 

 

https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html
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1.1.2 DOS SETORES 
 

SETOR ATRIBUIÇÃO BÁSICA RESPONSÁVEIS 

 
Direção 

 
 

Garantir a unidade pedagógica, em 
todos os níveis de ensino, 
aprimorando a organização e o 
funcionamento do Colégio. 

Antônio Carlos Fragoso 
(Direção Geral) 
Antônio Carlos Fragoso 
Jr. e Tereza Andrade 
(Direção Administrativo) 
Ana Clara Rodrigues 
(Direção Pedagógica) 

Secretaria 

Atender estudantes e suas famílias 
quanto à: Matrícula / 
Reclassificação / Transferência/ 2a 
Chamada / Adaptação / 
Documentação Oficial dos 
Estudantes. 

Silvia Bulcão 

Coordenação 
Pedagógica 

Desenvolver e articular ações 
pedagógicas que viabilizem a 
qualidade dos processos de ensino 
e aprendizagem; 
Estimular o processo de educação 
permanente do corpo docente; 
Acompanhar e avaliar, em conjunto 
com a equipe pedagógica, o Projeto 
Pedagógico do Colégio, propondo 
alterações, quando necessário. 

 
Andréa Sá 

(6º ao 8º ano) 
 

Márcia Habibe 
(9º ano e EM) 

 

Orientação 
Educacional 

Acompanhar o estudante em todas 
as etapas do curso; 
Atendimento aos estudantes e 
famílias nos aspectos cognitivos, 
afetivos e atitudinais; 
Fornecer subsídios aos estudantes 
e famílias, resultantes das 
observações obtidas no Conselho 
de Classe e outros, e vice-versa. 

Trissiane Miguez 

Orientador de 
Disciplina 

Acompanhar a rotina escolar; Ademir Emanuel F. Brito 
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Encaminhar os estudantes aos 
setores competentes do Colégio, 
quando se fizer necessário. 

Assistente 
Atender ao estudante, professor e equipe técnica nas suas 
necessidades imediatas. 

 

 

1.1.3 HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
 

 
ENSINO REMOTO E PRESENCIAL  

 
Matutino: 
 

● 7h às 12h30min. (6o ano à 3a série EM) 
 

 

 
 
A gestão do tempo em período remoto divide a estratégia pedagógica em 
momento síncrono (coletivo/grupo, personalizado/atendimentos a 
pequenos grupos ou individual, grupos de estudo, grupo de leitura...) 
ou assíncrono (momento de estudos, pesquisas, realização de 
atividades, tirar dúvidas com o professor).  
 

 

 

1.1.4 UNIFORME ESCOLAR 
 

O uso do uniforme escolar é sugerido no momento das aulas remotas. 

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

O ano letivo é dividido em três etapas de estudo correspondentes 
aos trimestres didáticos. 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, nos três 
trimestres. 

 
1.2.1 - CONSELHO DE CLASSE 

 

O Conselho de Classe é o órgão normativo e deliberativo do Colégio, 
composto pelo Diretor ou de seu representante legal, do Coordenador 
Pedagógico, do Orientador Educacional e dos Professores de Classe. O 
Conselho de Classe se reúne ao final de cada trimestre letivo para avaliar 
os aspectos pedagógicos e, cada estudante, nos seus aspectos cognitivos, 
afetivos e, principalmente, atitudinais. O Conselho de Classe tem 
autonomia regimental. 
 

 

 

1.2.2 - TRANSFERÊNCIA 
 

O Colégio concederá a 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 letivo, estando também condicionada a 
concessão da transferência ao cumprimento das obrigações do estudante 
com o Colégio.  

O estudante transferido para este estabelecimento, a depender da 
escola de origem, fica sujeito ao processo de adaptação exigido pela 
legislação em vigor. 

 

1.2.3 NORMAS DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR 
 

A disciplina é essencial para a educação integral do ser humano, 

bem como o bom senso, a razão e a boa intenção na condução do 

processo educativo.  
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O estudante precisa de modelos claros de disciplina e postura ética, 

de exemplos coerentes com princípios e valores morais positivos, 

imprescindíveis para o seu amadurecimento pessoal e para o convívio em 

sociedade. 

Portanto, ensiná-lo a respeitar regras, normas e limites em geral é 

uma forma de ajudá-lo a construir seus referenciais morais e éticos. 

SEUS DIREITOS: 

⮚ Receber educação de qualidade; 

⮚ Ser respeitado em todos os aspectos; 

⮚ Ser informado sobre o Regimento Escolar, programas, calendários 
e cronogramas; 

⮚ Receber seus trabalhos corrigidos e avaliados; 

⮚ Ter um ambiente harmonioso e saudável para o desenvolvimento 
produtivo das propostas pedagógicas; 

⮚ Ter o ambiente remoto preservado de ações alheias à proposta 
pedagógica que cause ruptura da dinâmica planejada. 

⮚ Ter a família como rede de apoio para que o estudante tenha 
condições de acompanhar a proposta pedagógica, respeitando 
seu devido espaço de atuação. 
 

SEUS DEVERES: 

⮚ Respeitar a Direção, Coordenação, Orientação, Educadores, 
Funcionários e Colegas; 

⮚ Comparecer pontualmente às aulas, avaliações e outras 
atividades promovidas pelo Colégio; 

⮚ Respeitar as normas e combinados do grupo.  

⮚ Apresentar-se diariamente uniformizado; 

⮚ Qualidade na apresentação dos trabalhos e cumprimento de 

atividades; 

⮚ Cumprimento às normas disciplinares do Colégio; 

⮚ Justificar, por escrito (e-mail), suas faltas, atrasos ou outros 
impedimentos, 
e-mail: orientação.educacional@mendelvilas.com.br;  
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É VEDADO AO ESTUDANTE: 

⮚ Retirar-se da sala de aula (classroom) sem permissão do 
professor, sem autorização da Orientação/ Coordenação/ Direção; 

⮚ Ocupar-se nas aulas de assuntos ou tarefas alheios às mesmas; 

⮚ Usar aparelhos eletrônicos sem fins pedagógicos, durante as 
aulas e avaliações.  

⮚ Compartilhar print da tela do Meet bem como áudio em momento 

de aula sem autorização; 

⮚ Usar inadequadamente o chat do Meet.  

⮚ Entrar nas aulas e nas diversas formas de atividades on-line 

proporcionadas pelo Colégio, com o e-mail que não seja o 

institucional. 

 

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: 

a) Comunicado à Família (INFORMATIVO); 
b) Advertência verbal; 
c) Advertência escrita; 
d) Convocação dos pais e/ou responsáveis com agendamento de 

Reunião via Meet ou presencial. 
e) Suspensão da aula seguida do comparecimento (presencial ou 

via Meet) dos pais e/ou responsáveis; 
f) Solicitação pelo Colégio da Transferência do estudante, 

quando o mesmo desrespeitar as normas regimentais; 
g) Impedimento na renovação de matrícula para o ano 

subsequente. 
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1.2.4 - FORMAS DE COMUNICAÇÃO  
 
   Colégio/Estudante/Família 

O estreitamento das relações família-escola é  fator preponderante para 

que as decisões pedagógicas adotadas sejam fundamentadas nas 

demandas e necessidades sinalizadas pela comunidade escolar. A partir 

de uma visão de gestão colaborativa o Colégio  Mendel Vilas estrutura 

meios para manter a comunicação com a nossa comunidade, desde 

aspectos pedagógicos aos administrativos, através da utilização de e-mail, 

whatsapp, web site, plataforma educacional (Google Classroom) e 

agendamento de reuniões virtuais (Google Meet).  

Canais disponibilizados: 

Pedagógico: orientação.educacional@mendelvilas.com.br 

Atendimento Geral: contato@mendelvilas.com.br 

Atendimento (Whatsapp da secretaria): (71) 99743-6273 

                     (Telefone do Colégio): (71) 2105-0002 

Financeiro: financeiro@mendelvilas.com.br 

Suporte Tecnológico: suporte.tecedu@mendelvilas.com.br 

Web site: mendelvilas.com.br 

 

● 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. No Classroom, avisos, a pontuação 

processual, a programação de estudos das avaliações e 

cronogramas de cada trimestre são publicados. Todos os 

http://www.mendelvilas.com/
http://www.mendelvilas.com/


 

 

 16 

 

eventos e ações a serem realizados são divulgados também no 

Portal Mendel Vilas. 

 

● 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 facilita o progresso do 

estudante ao longo do ano letivo sugerindo planos de estudos 

adaptados às demandas individuais do estudante; Plataforma 

Adaptativa com conteúdos gamificados para uma 

aprendizagem interativa e divertida.      

 

● REUNIÃO DE PAIS/RESPONSÁVEIS: 
 

É realizado encontro entre o Colégio e os Pais e/ou Responsáveis, 

em data estipulada no Calendário Letivo (via Meet), 

● CICLO DE PALESTRAS: 
 

Com o objetivo de integrar a comunidade educativa (família/escola), 
são promovidos encontros (via Meet) com profissionais, diversos para 
socializar temas que enriqueçam o processo educativo.  

 
 
 
 

● ATENDIMENTO POR TELEFONE:  
 

Quando se tratar de questão a ser solucionada e encaminhada de 

imediato, os pais podem entrar em contato pelo telefone do Colégio  

(71) 2105-0002 e pelo whatsapp da secretaria (71) 99743-6273. Após o 

agendamento, os atendimentos são realizados via Meet, Zoom ou Skype.  
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● ENTREVISTAS E/OU REUNIÕES ESCOLA/FAMÍLIA: 
 

Tendo em vista que o nosso principal objetivo é estimular o 
desenvolvimento e a integração de todos os aspectos da personalidade do 
educando, é inegável a importância do comparecimento do Responsável 
às reuniões promovidas pelo Colégio via Meet. Salientamos que a 
Orientadora e/ou Coordenadora estará(ão) à disposição dos Srs. Pais 
sempre que surgir alguma dúvida. As entrevistas e ou reuniões poderão 
ser marcadas pelos canais de comunicação acima citados que  acontecem 
preferencialmente via Meet. 

 

1.2.5 - SITUAÇÕES DE DOENÇAS 
 

Em caso de doença, que impossibilite o estudante de assistir a aula 

ou realizar alguma atividade avaliativa, comunicar imediatamente ao SOE 

(orientacao.educacional@mendelvilas.com.br) o motivo da ausência.  

 
 
 

1.2.6  PROTOCOLO GERAL PARA ADEQUAÇÃO ÀS 

EXIGÊNCIAS AO ESTADO EMERGENCIAL EM SAÚDE 

PÚBLICA - COVID-19 

ATENÇÃO: 

Prospecção para modalidade do Ensino Híbrido.  

Quando for autorizado pelas autoridades competentes o retorno das 

atividades presenciais, um novo documento será publicado com o 

detalhamento das ações protocolares em função do estado emergencial 

de saúde pública do Covid 19. 

 

 

A. RASTREAMENTO DE SINTOMÁTICOS E 

CONTATANTES 

1. Investigação ativa diária; 

mailto:orientacao.educacional@mendelvilas.com.br
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2. Aferição de temperatura na entrada; 
3. Higienização das mãos com álcool em gel;  
4. Uso de tapete sanitizante; 
5. Higienização da superfície externa de mochilas e 

superfícies com álcool líquido 70%. 
6. Sala de acolhimento para atendimento aos primeiros 

indícios; 
7. Responsabilidade de comunicação da família em caso de 

sintomas ou diagnóstico confirmado; 
8. Contatante domiciliar; 
9. Contatante não domiciliar. 

10. Casos confirmados ou estudantes que tenham tido 

contato com alto risco de contágio → afastamento das 

atividades presenciais (a priori, 10 dias contados desde 
o início dos sintomas) 
 

B. FLUXO ESCOLAR 

1. Entradas/saídas: 
- Portaria 1 (recepção): Fund 2 e E.M. 
- Portaria 2 (ecológica): Infantil e Fund. 1 

2. Intervalos em horários distintos e espaços diferentes por 

turmas; 
3. Lanches fornecidos pela cantina serão entregues nas 

salas; 
4. Uso de banheiros será gerenciado por funcionário; 

■ Máximo de 2 estudantes por vez (nos banheiros 
em que houver mais de uma cabine); 

5. Restrição de áreas externas; 
6. Demarcação de fluxos nas escadas; 
7. Escala de horários de saída para evitar aglomerações; 
8. O atendimento de pais e responsáveis se dará de forma 

online.  
 

C. USO DE MÁSCARAS E OUTRAS MEDIDAS 

1. Obrigatório para estudantes com +5 anos; 
2. Uso pessoal e intransferível; 

3. Substituição da máscara a cada 2h → esquema de cores; 

4. Cada estudante deve levar número suficiente de 
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máscaras para troca a cada 2h + 1 unidade sobressalente; 
5. Armazenar as máscaras usadas em ziplock ou envelope 

de papel; 
6. Cada estudante deve levar diariamente um recipiente com 

álcool em gel 70% e garrafinha para uso pessoal. 
7. Espaçamento e demarcação das cadeiras com 1,5m de 

distância; 
8. Materiais dos estudantes de uso individual e trazer para 

escola somente o necessário para o desenvolvimento das 
atividades do dia 

 

2. PROPOSTA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

II E ENSINO MÉDIO 
 

2.1 - PRINCÍPIOS E EIXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E 

ENSINO MÉDIO 

Considerando essas etapas da Educação Básica, como aquelas 

capazes 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 e às novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 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. 
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❖ 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. 

 

A nossa Proposta Pedagógica baseia-se nos pressupostos teóricos  de 

Piaget, Vigotski e Paulo Freire, dentre outros e sua essência, portanto,  visa 

fomentar uma concepção de educação voltada para a formação  global do 

estudante dos pontos de vista físico, moral, intelectual e psicológico.  

 

Partindo de pressupostos sociointeracionistas, tomamos como princípio 

de nossa prática pedagógica a valorização do educando, reconhecendo-o 

como capaz de produzir conhecimento em interação com o outro.  

A ação pedagógica está centrada no desenvolvimento de competências 

e habilidades básicas, com ênfase na Leitura, Interpretação, Produção de 

Textos, Resolução de Problemas e no Desenvolvimento do Raciocínio 

Lógico-matemático, em todas as áreas de conhecimento e atividades 
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curriculares.  

A intervenção pedagógica ocorre através de experimentações de 

correntes de pesquisas baseadas em métodos científicos, chegando-se à  

elaboração de novos mecanismos para que os processos de ensino e  

aprendizagem aconteçam de modo inovador e eficaz.  

Buscamos, assim, a formação integral do estudante, enfatizando a 

relação entre o SABER, o SABER FAZER e o SER. Valorizamos, 

portanto, a memorização compreensiva, a funcionalidade do 

conhecimento e a  aprendizagem significativa.   

Desta forma, a avaliação constitui-se um processo contínuo e 

permanente. Enfatizamos o aprendizado e não apenas os resultados, 

pois, objetivamos a formação do ser humano que saiba pensar 

cotidianamente, transformar e que seja capaz de construir um mundo 

novo, muito melhor.  

 

 2.2 - AVALIAÇÕES 

 2.2.1 ORIENTAÇÕES E NORMAS PARA AS AVALIAÇÕES  

  

● A pontualidade do estudante nas avaliações é fundamental. 

● É importante estar uniformizado na realização das avaliações, 

inclusive nas Segundas Chamadas. 

● As avaliações abertas/discursivas serão desconsideradas, caso 

a resposta do estudante seja similar a de outro colega ou 

plagiada da internet. 

● Não é permitido utilizar celular e outros aparelhos eletrônicos 

sem fins pedagógicos 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 do meet após o término 

de sua avaliação, respeitando o tempo mínimo estabelecido nas 

instruções e liberação do professor/colaborador. 
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● O estudante não terá direito a outra avaliação após o seu envio. 

● Em caso de doença, problemas técnicos e de conexão, que 

impossibilite o estudante realizar alguma atividade avaliativa, 

comunicar imediatamente ao SOE 

(orientacao.educacional@mendelvilas.com.br) o motivo. 

 

  2.2.2 - AVALIAÇÃO CONTÍNUA E PROCESSUAL  

 

-  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 nos três trimestres. 

 

            Os trimestre serão compostos de: 

- Avaliação parcial; 
- Avaliação processual (atividades, projetos,etc); 
- Avaliação Global; 
- Retomada do Conhecimento Processual; 
- Simulados ENEM e ELEVA; 
- Plataforma Adaptativa. 

             2.2.3 SEGUNDA CHAMADA  

Será encaminhado para a segunda chamada os 

estudantes que não compareceram ao processo avaliativo por 

dificuldades tecnológicas e não fizeram a comunicação ao SOE no 

mesmo dia em que ocorreu a avaliação em questão.  

● Fará segunda chamada o estudante que, por motivo de doença 

ou falecimento de parente próximo, esteja comprovadamente 

impossibilitado de realizar as avaliações. Importante que o 

mailto:orientacao.educacional@mendelvilas.com.br
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motivo da ausência do processo avaliativo seja comunicado ao 

SOE no prazo de 48 horas. 

● A avaliação de Segunda chamada engloba os objetivos 

essenciais trabalhados e é realizada após o término das 

avaliações dos trimestres, em horário oposto ao das aulas.  

● Para as avaliações de Segunda Chamada existe um custo 

adicional para a família. 

● 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. 

 

2.2.4 - RECUPERAÇÃO/RETOMADA DO CONHECIMENTO 

PROCESSUAL   

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

seguir explicitadas: 

● - 1a Etapa: Processual: durante o desenvolvimento normal das 

aulas, quando o educador percebe dificuldades na assimilação 

do conteúdo trabalhado ou nas avaliações processuais 

aplicadas. O estudante é estimulado a refazer a atividade. 

● - 2a Etapa: Retomada do Conhecimento Processual: 

realizadas no I e II Trimestres, por meio de uma avaliação 

multidisciplinar, após uma semana revisional, tem o objetivo de 

garantir as competências e habilidades de leitura compreensiva 

e produção de textos bem como treinamento de situações-

problemas contextualizadas e jogos para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático. Essas competências são 

consideradas ferramentas essenciais para prosseguimento dos 

estudos. 
➔ A Retomada do Conhecimento Processual é uma avaliação 

multidisciplinar no valor de 2,0 pontos extras e só entrará 

como pontuação para os estudantes que não atingirem 60% 

de aproveitamento na disciplina, não podendo  ultrapassar 

a média 6,0. 
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● 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. 

● 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. 

● RESULTADOS TRIMESTRAIS (Boletim de desempenho): 
 

Os Boletins são publicados na Plataforma e seus responsáveis 

acessam através do login e senha disponibilizadas previamente. 

 

2.3 CRIANDO UMA ROTINA DE ESTUDO 

     Para que o estudante obtenha êxito em sua aprendizagem, é 

fundamental o planejamento de sua rotina diária de estudo. Desenvolva 

um plano que sirva de guia para que o estudante possa organizar e criar 

novos hábitos no seu cotidiano. 

Recomendamos:  

01. A escolha de um local: em sua casa, procure estudar em um local  
tranquilo, que facilite sua concentração.  

02. Organização: tenha sempre a mão todo o material necessário: 

dicionário, cadernos, lápis, borracha, livros e outras fontes de 

informação.  

03. Não acumule atividades: acumular exercícios pode virar uma bola  

de neve. Tenha uma rotina de horário e a siga, com disciplina e 

organização.  

04. Não fuja dos exercícios: todos os dias você tem tarefas e leituras a  
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realizar. Na sua agenda, você deve registrar essas tarefas e tornar a  
leitura um hábito em sua vida. Se tiver dificuldades em resolver 
alguma tarefa, peça ajuda a(o) seu(sua) professor(a).  

05. Faça intervalos de 5 minutos a cada 60 minutos de estudo. É 
importante distribuir o seu tempo de maneira que possa atender a 
todas  as atividades e responsabilidades de seu dia a dia: convívio 
com a  família, estudos, lazer, etc.  

06. Amplie seus conhecimentos: use internet, jornais, revistas como  
fontes de ampliação de seus conhecimentos. Quanto mais você lê, 
mais facilidade tem em compreender o que está sendo estudado,  
além de ampliar suas ideias e enriquecer o seu vocabulário, que são 
fundamentais na produção textual e na elaboração de respostas 
discursivas. Além disto, a leitura é uma fonte inesgotável de prazer 
e  entretenimento. 

OBS.: Ressaltamos que os conteúdos são cumulativos.  

 

2.4 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 Fundamental II e seis volumes 

para o Ensino Médio) que também estão disponíveis, no formato digital. 

Para isso, contamos com a Plataforma de Ensino ELEVA, que desde seu 

conceito até sua execução é uma grande inovação no sistema tradicional. 

Proporciona 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, smartphones, notebooks e 

computadores, serão nossos principais suportes para as aulas, navegação 

na Plataforma ELEVA e na instrumentalização de seus mecanismos de 

uso, possibilitando para além dos materiais físicos conteúdos gamificados, 

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, 
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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. 

  2.5 PROCEDIMENTO DE ESTUDOS EM AMBIENTE REMOTO 

 

O ambiente remoto aproxima a relação dos espaços escola x casa. 

A partir disso, alguns pontos são essenciais para a construção de 

uma rotina escolar respeitosa e produtiva. 

 

● Recomenda-se que o(a) estudante assista às aulas síncronas 

utilizando o uniforme da escola.  

● A organização da aula remota se inicia no momento pré-aula, por 

isso, preparar-se antecipadamente para este encontro é 

estruturante para a formação dos procedimentos de estudante. 

● Para acessar materiais, aulas síncronas e classroom o(a) 

estudante deverá acessar sempre com o e-mail institucional. 

● O(a) estudante deverá manter a câmera aberta para o momento 

de aula síncrona; 

● Ao iniciar o Meet da aula, o estudante deve escolher plano de 

fundo desfocado; 

● Escolher um ambiente da casa tranquilo, que facilite sua 

concentração;  

● Deixar próximo do estudante os seus materiais de estudos (Volume 

Eleva, caderno, lápis, livro de Inglês/Espanhol e de Educação 

Socioemocional); 
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● Os microfones e chats devem ser utilizados de forma consciente, 

para assuntos pertinentes a aula; 

 

É importante registrar que o ambiente da aula remota é um espaço dos 

estudantes com seus educadores. Deve-se, portanto, respeitar o direito do 

estudante em expressar-se com autenticidade e segurança, onde a 

mediação é feita por seu educador, o adulto de referência da turma. A 

família compõe a rede de apoio ao estudante/filho(a) garantindo-lhe o direito 

aos estudos, proporcionando o suporte necessário para o acesso e manejo 

das aulas remotas. 

 

➢ A família não poderá interferir na aula remota. Caso seja 

necessária a comunicação, deve-se utilizar os meios 

disponibilizados para isso: whatsapp da secretaria, e-mail 

institucional da orientação e do suporte tecnológico. 

➢ É vedado a família abrir o microfone da aula síncrona para dirigir-

se a algum estudante. 

➢ É vedado a família abrir o microfone da aula síncrona para emitir 

opiniões pessoais a respeito de algum tema. 

➢ É vedado a família abrir o microfone da aula síncrona para 

registrar alguma inquietação, queixa, insatisfação, elogios ou 

alguma comunicação diversa. 
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PLANO DE CURSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

8º Ano 

 

INTERDISCIPLINAR 
 

CONTEXTUALIZADO 

 

 

 

 

ESE 
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ÁREAS / COMPONENTES CURRICULARES/ 
PROFESSORES 

ÁREAS 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

(Disciplinas) 

 

PROFESSORES 

Linguagens 

L. Portuguesa Rose Sampaio 

Redação Michele Veloso 

L. Estrangeira: Inglês Uanderson Brites  

História da Arte Karina Fragoso 

Educação Física Alex Rodrigues 

Ciências Humanas 

Geografia Leonardo Moreira 

História Alexandra Freitas 

Filosofia George Sales 

Ciências da Natureza Ciências Luciane Escobar  

Matemática Matemática Hélio Matos 

ESE 
Educação 

Sócioemocional 

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-


 

 

 31 

 

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 ROSE SAMPAIIO 
 

REDAÇÃO PROFa MICHELE VELOSO  
 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Crônica (I) / Frase, oração, períodos simples e composto 

2 Crônica (II) / Termos essenciais da oração: tipos de sujeito 

3 Crônica (III) / Termos essenciais da oração: tipos de predicado 

4 Gráfico / Acento diferencial em formas verbais 

5 Reportagem (I) / Transitividade verbal e complementos verbais 

6 Reportagem (II) / Predicativo do sujeito 

7 Reportagem (III) / Predicativo do objeto 

8 Infográfico / Traz, trás, atrás – Detrás, de trás 

2 
9 Texto dramático (I) / Adjunto adnominal 

10 Texto dramático (II) / Complemento nominal 
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11 Texto dramático (III) / Adjunto adverbial 

12 Painel, banner / Mas, más, mais 

13 Resenha (I) / Período composto 

14 Resenha (II) / Orações coordenadas 

15 Resenha (III) / Pontuação das orações coordenadas 

3 

16 Documentário (I) / Coesão referencial (I) 

17 Documentário (II) / Coesão referencial (II) 

18 Documentário (III) / Coesão referencial (III) 

19 Reportagem de divulgação científica / Uso das aspas 

20 Meme (I) / Figuras de pensamento 

21 Meme (II) / Figuras de palavras 

22 Meme (III) / Figuras de construção 

23 Podcast / Figuras de sonoridade 

4 

24 Poema, canção (I) / Formação de palavras (I) 

25 Poema, canção (II) / Formação de palavras (II) 

26 Poema, canção (III) / Formação de palavras (III) 

27 Relato de experimento / Uso do hífen 

28 
Petição, abaixo-assinado (I) / Revisão de período composto por 

coordenação e subordinação 

29 Petição, abaixo-assinado (II) / Orações subordinadas adverbiais (I) 

30 Petição, abaixo-assinado (III) / Orações subordinadas adverbiais (II) 
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DISCIPLINA: Língua Estrangeira: Inglês  
 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações, 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problemas. 

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos para elaboração de 

propostas de intervenção solidárias na realidade, respeitando os 

valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 Reconhecer a estrutura dos diferentes textos, suas ideias principais e 

a forma como são expostas, fazendo uso de conhecimentos prévios, 

identificando valores, opiniões e suposições, a fim de que possa 

formular e emitir opiniões nas diversas situações sociais. 

 Reconhecer a função desempenhada pelas diversas classes 

gramaticais, atribuindo-lhes significados em estudos de textos. 
 

INGLÊS PROFº UANDERSON BRITES 

 

V
O

L
U

M
E

 Ú
N

IC
O

 

CÁP. TÍTULO  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 
Como a tecnologia digital 

nos afeta? 

Adolescentes e tecnologia 

Passados simples e contínuo 

2 
Nós amamos dispositivos! Dicas para escolher o melhor dispositivo / 

Vocabulário relacionado aos dispositivos 

3 
A tecnologia do futuro Consequências do avanço tecnológico / Will 

para previsões 

4 
Expresse-se! Linguagem corporal / Expressões relacionadas à 

linguagem corporal 

5 
Dançando com as estrelas Biografia de uma dançarina 

Be going para eventos futuros 

6 
Sonhe grande, trabalhe duro 

e faça acontecer 

Tornando-se um(a) atleta olímpico(a) / Verbos 

do/play/go + sports 

7 
Muito perigoso Esportes radicais / Advérbios de intensidade: 

really, so, quite, too 

8 
Lutar é uma arte Praticando artes marciais 

Meios de transporte 

9 O mundo em nossas mãos Globalização / Condicional zero 

10 Ficando verde Problemas ambientais / Práticas sustentáveis 



 

 

 34 

 

11 
Toda ação conta Objetos importantes do passado / Presente 

perfeito com for e since 

12 Desastres naturais Desastres naturais 

13 
Você já viajou para o 

exterior? 

Memórias de viagem / Presente perfeito para 

experiências 

14 
Um centavo guardado é um 

centavo ganho!  

Formas de ganhar e economizar dinheiro / 

Palavras e frases relacionadas a dinheiro 

15 Quanto é muito? Consumismo / Comparativos 

16 
Música é tudo de que você 

precisa! 

Entrevista com músicos / Instrumentos e 

gêneros musicais 

17 
O fim do livro de papel? Livros físicos e digitais / Comparativos e 

superlativos 

18 
A fábrica dos sonhos Entrevista nos bastidores de uma premiação / 

Vocabulário sobre a produção de filmes 

19 

Sons modernos A indústria da música 

Pronomes relativos: which, who, where, whose, 

that 

20 Eu sou um gamer, e você? Tipos de jogos 

21 
Começou o jogo! Uma troca de mensagens 

Orações subordinadas 

22 
O que você está lendo? A biografia de um autor 

Gêneros literários 

23 
É um trabalho estranho, mas 

alguém precisa fazê-lo 

Profissões incomuns / Would para situações 

imaginárias 

24 A procura de um emprego Profissões do futuro 

25 
O que é arte? Arte 

Prefixos e sufixos 

26 
Construindo relações 

saudáveis 

Relacionamentos saudáveis 

27 
Conquistas, desejos e 

sonhos 

Revisão de tempos verbais 

28 
Os desafios e as vitórias da 

adolescência 

Momentos importantes da adolescência 

Expressões para clarificação 

29 
Descobrindo novas terras O resumo de um livro 

Consolidação do que foi visto ao longo do ano 

30 
Um ponto de vista diferente Uma conversa informal sobre um livro 

Consolidação do que foi visto ao longo do ano 
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DISCIPLINA: História da Arte  
 
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 em Artes Visuais, com 
investigação, reflexão, criatividade, sensibilidade e imaginação. 
 

Competências e Habilidades em Arte 

O Fazer Artístico 

Representação e Comunicação 

 Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas 
linguagens da arte (música, artes visuais, dança, teatro, artes 
audiovisuais).  

 Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo 
tanto a fruição quanto a análise estética.  

 
A Apreciação Artística 

Investigação e Compreensão 

 Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos 
artistas em seus meios culturais.  

 Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar 
diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos.  

 Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de 
elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos 
sociais e étnicos.  

 Analisar, refletir e compreender os diferentes processos de Arte, com 
seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal, como 
manifestações socioculturais e históricas.  

 Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente 
construídos e embasados em conhecimentos afins, de caráter 
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filosófico, histórico, sociológico, antropológico, semiótico, científico e 
tecnológico, entre outros.  

 

A Contextualização Artística 

Contextualização sociocultural 

 Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de 
Arte em suas múltiplas funções utilizadas por diferentes grupos sociais 
e étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que 
se deve conhecer e compreender em sua dimensão sócio histórica. 

 Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a 
preservação da memória e da identidade nacional. 

 Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos 

de construção do texto literário.  

 Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e 

permanentes no patrimônio literário nacional.  

 

 

 

 “A Arte consiste em fazer os outros sentirem o que nós sentimos.” 

“Fernando Pessoa” 
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A educação em Arte proporciona o desenvolvimento do 

pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo 

próprio de ordenar e dar sentido a experiência humana. 

O conhecimento da Arte abre perspectiva para que o estudante 

tenha uma compreensão do mundo na qual a dimensão poética esteja 

presente: A Arte ensina que é possível transformar continuamente a 

existência, que é preciso mudar referências a cada momento, ser flexível. 

Isso quer dizer que criar e conhecer são indissociáveis e flexibilidade a 

condição para aprender. 

O ser humano que não conhece Arte tem uma experiência de 

aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força 

comunicativa dos objetos a sua volta, da sonoridade instigante da poesia, 

das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam 

o sentido da vida.   

   

(Parâmetros Curriculares Nacionais – Artes)  

 

HISTÓRIA DA ARTE PROFa KARINA FRAGOSO 

 
 

I TRIMESTRE 
 

CONTEÚDOS 

 O que é Arte? 

 Linguagens Artísticas 

 Artes Visuais  

 O Desenho / Imagens Artísticas  
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II TRIMESTRE 
 

CONTEÚDOS 

 Arte e Tecnologia 

 Arte Digital 

 Arte Interativa 

 Literatura e Arte 

 Linguagem não Verbal 

 Grafite 

 Arte Urbana 

 Arte Social / Música e Literatura Representativa  

 
 

III TRIMESTRE 
 

CONTEÚDOS 

 Fotografia e Arte 

 Fotografia / Um Novo Olhar sobre o Mundo 

 Música em Cena 

 Vídeo Clips 
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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. 

 Conhecer as regras desportivas, valorizando os conceitos do esporte 
para uma boa prática. 

 Compreender a importância dos jogos pré-desportivos na 
aprendizagem dos esportes. 

 Identificar a arte marcial como luta com regras e respeitando a sua 
história. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA PROFº  ALEX RODRIGUES 
 
O cronograma dos conteúdos desta disciplina será difundido de 
maneira processual.  



 

 

 40 

 

 
 

“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: 

 

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

 Dominar conceitos e explicações geográficas, relacionando-os a 
princípios e mecanismos que regem os tempos da natureza, 
considerando permanências e mudanças; 

 Demonstrar atitudes éticas e solidárias em cada contexto da 
aprendizagem da Geografia, respeitando o trabalho coletivo e sua 
própria individualidade; 

 Compreender a pluralidade de lugares e paisagens existentes no 
Brasil, um país com dimensões continentais, marcados pela presença 
das mais variadas características naturais e culturais em seu território.   

 Enfatizar a construção histórica do espaço brasileiro como terra de 
encontro de diferentes culturas, em diferentes tempos, estabelecendo 
comparações entre os espaços produzidos, de forma a conectar e 
contextualizar a realidade brasileira com a dinâmica mundial. 
 

GEOGRAFIA PROF. LEONARDO MOREIRA 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Um planeta diverso e em transformação 

2 A distribuição da população mundial 

3 A formação e o desenvolvimento econômico dos Estados-nação 

4 Regionalização da América 

5 América: aspectos naturais 

6 Povos originários da América 

7 América: processos de colonização e independência 

8 América: população 

2 

9 Fluxos migratórios no continente americano 

10 América do Norte: características socioeconômicas 

11 América Central: características socioeconômicas 

12 América do Sul: características socioeconômicas 

13 América: recursos naturais e desafios da conservação 
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14 Grandes metrópoles da América 

15 Movimentos sociais na América 

3 

16 Estados Unidos: influência econômica e militar 

17 Organizações Intergovernamentais na América 

18 O Brasil no Mercosul e no Brics 

19 América: tensões e conflitos 

20 África: regionalização 

21 África: aspectos naturais 

22 África: processos de colonização e independência 

23 África: população e urbanização 

4 

24 Fluxos migratórios no continente africano 

25 África: características socioeconômicas 

26 África: recursos naturais e desafios da conservação 

27 A dependência internacional dos países africanos 

28 Organizações Intergovernamentais na África 

29 África: tensões e conflitos 

30 Antártica: disputa territorial e importância estratégica 

 
  



 

 

 43 

 

DISCIPLINA: História 
 

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

humildade." 

 
Ernest Hemingway 

 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 

 Reconhecer o processo de desenvolvimento histórico das sociedades 
grega, romana, islâmica, medieval e europeia. 

 Analisar as relações sociais, políticas e econômicas do passado em 
diferentes contextos históricos e seus reflexos no mundo 
contemporâneo. 

 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 
diferentes situações sociais, respeitando a opinião e o conhecimento 
produzido pelo outro, utilizando o diálogo como forma de resolver 
conflitos. 

 Identificar-se como agente histórico. 

 Ter adquirido o hábito da leitura e escrita. 

 Perceber que a cidadania pressupõe um conjunto de direitos e deveres 
que devem ser exercidos pela sociedade. 

 Reconhecer as características culturais dos povos do passado e sua 
herança nas sociedades contemporâneas, principalmente a brasileira. 

 

HISTÓRIA PROFa ALEXANDRA FREITAS 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Iluminismo e liberalismo 

2 As revoluções inglesas 

3 A Revolução Industrial 

4 A Revolução Francesa 

5 As Guerras Napoleônicas 

6 Rebeliões coloniais 

7 Estado, nação, território, governo e país 

8 Independências nas Américas 

2 
9 Movimentos independentistas 

10 Pan-americanismo 



 

 

 44 

 

11 Revolução Haitiana 

12 Etnia e independência 

13 A corte portuguesa no Brasil 

14 A independência do Brasil 

15 A independência da América Latina: México e Venezuela 

3 

16 A independência da América Latica: Argentina, Chile e Peru 

17 Preconceitos, estereótipos e violências 

18 Disputas políticas no Brasil Império 

19 Rebeliões no Brasil Império 

20 Questões de fronteira no Brasil Império 

21 Guerra do Paraguai 

22 As heranças da escravidão nas Américas 

23 As heranças da escravidão no Brasil 

4 

24 Política indigenista no Brasil Império 

25 Arte e cultura no Brasil do século XIX 

26 Imperialismo e ideologias raciais 

27 Exploração econômica na África 

28 Os Estados Unidos e a América Latina 

29 Resistência ao imperialismo na África e na Ásia 

30 Discursos civilizatórios 

 
 

DISCIPLINA: Filosofia 
 

Ao final do curso, você 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 PROF. GEORGE SALES 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 A vida humana. 

2 Atitude filosófica 

3 Atitude filosófica e conhecimento 

4 A vida como valor maior. 
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5 O significado da vida 

2 

6 Identidade Brasileira 

7 Viver e ter liberdade 

8 O que é liberdade? 

9 Liberdade X Responsabilidade 

10 Valores e virtudes na formação humana. 

3 

11 Linguagem 

12 A força da linguagem 

13 A importância da linguagem 

14 Purificação a linguagem 

15 Direitos e deveres. 

4 

16 Direitos naturais e adquiridos. 

17 Constituição federal 

18 DUDH – Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

19 ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

20 Estatuto do Idoso 

5 

21 Determinismo e livre arbítrio 

22 Ideais éticos na história 

23 CULTURA 

24 Aculturação 

25 Multiculturalismo 

6 

26 Interculturalismo 

27 Culturalização 

28 Endoculturação 

29 Subcultura 

30 Transcultura. 
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 “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, você deverá ser capaz de: 

 

 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;  

 

CIÊNCIAS PROFa LUCIANE ESCOBAR 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 O que caracteriza uma fonte de energia renovável? 

2 Como a energia elétrica é utilizada em nosso dia a dia? 

3 De onde vem a energia elétrica? 

4 Como a energia elétrica é transportada e armazenada? 

5 Como diferentes formas de energia são transformadas? 

6 
Como medir a quantidade de energia elétrica consumida por 

eletrodomésticos? 

7 
Quais estratégias podemos adotar para economizar energia 

elétrica? 

8 
Como a tecnologia pode contribuir para a geração de energia 

elétrica? 

2 
9 Como as plantas e os animais se relacionam no ambiente? 

10 Como as plantas se reproduzem? 
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11 Como os animais se reproduzem? 

12 Como o corpo humano se desenvolve? 

13 Como o corpo se relaciona com o ambiente? 

14 Como o corpo muda durante a puberdade? 

15 Como funciona o sistema genital masculino? 

3 

16 Como funciona o sistema genital feminino? 

17 
Como a tecnologia pode ser utilizada em benefício da reprodução 

humana? 

18 
Como os métodos contraceptivos podem evitar a gravidez 

precoce? 

19 Como prevenir e tratar infecções sexualmente transmissíveis? 

20 Como a aids afeta o organismo humano? 

21 Por que é importante compreender o próprio corpo? 

22 
Que hábitos saudáveis são importantes para o desenvolvimento 

do corpo? 

23 
Por que a nutrição é importante para a manutenção do corpo 

humano? 

4 

24 Qual é a importância do estudo dos astros? 

25 Por que vemos a Lua com diferentes formatos no céu? 

26 Como os movimentos da Terra definem as estações do ano? 

27 Por que os climas mudam nas diferentes regiões do mundo? 

28 Como é feita a previsão do tempo e qual é a sua importância? 

29 Como a ação humana afeta o clima na Terra? 

30 Quais são as ações da sociedade contra as mudanças climáticas? 
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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; 

  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). 
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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 HÉLIO MATOS 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Conjuntos numéricos: naturais e inteiros 

2 Conjuntos numéricos: racionais 

3 Conjuntos numéricos: irracionais e reais 

4 Números reais (R): exercícios 

5 Expressões algébricas 

6 Monômios: adição e subtração 

7 Monômios: multiplicação e divisão 

8 Monômios: potenciação e radiciação 

2 

9 Polinômios 

10 Polinômios: adição e subtração 

11 Polinômios: multiplicação 

12 Cálculo algébrico: exercícios 

13 Produtos notáveis: quadrado da soma e quadrado da diferença 

14 
Produtos notáveis: produto da soma pela diferença e produto de 

Stevin 

15 Produtos notáveis: cubo da soma e da diferença de dois termos 

3 

16 Fator comum e agrupamento 

17 Diferença entre dois quadrados e trinômio quadrado perfeito 

18 Fatoração: exercícios (I) 

19 Trinômio do 2o grau 

20 Soma e diferença de cubos 
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21 Fatoração: exercícios (II) 

22 Monômios e polinômios: m.d.c. e m.m.c. 

23 
Simplificação das frações algébricas e redução ao mesmo 

denominador 

4 

24 Frações algébricas: adição e subtração 

25 Frações algébricas: multiplicação e divisão 

26 Frações algébricas: exercícios (I) 

27 Frações algébricas: exercícios (II) 

28 Equações fracionárias do 1o grau 

29 Sistema de equações 

30 Sistema de equações fracionárias 

 
 

MATEMÁTICA II PROFa  HÉLIO MATOS 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Ponto, reta e plano: revisão 

2 Ângulos complementares, suplementares e opostos pelo 

3 Ângulos nas paralelas 

4 Ângulos: exercícios 

5 Transformações geométricas 

6 Triângulos 

7 Lei angular de Tales 

8 Teorema do ângulo externo 

2 

9 Cevianas (bissetriz, altura e mediana) e mediatriz 

10 Congruência de triângulos 

11 Polígonos 

12 Soma dos ângulos internos e externos de um polígono 

13 
Polígonos regulares: ângulo central, ângulo interno e 

ângulo 

14 Diagonais de um polígono 

15 Problemas envolvendo polígonos 

3 

16 Quadriláteros 

17 Paralelogramos 

18 Paralelogramos: exercícios 

19 Trapézios 

20 Trapézios: exercícios 
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21 Base média e mediana de Euler 

22 Circunferência e círculo 

23 Polígonos circunscritos 

4 

24 Posições relativas entre duas circunferências 

25 Ângulos na circunferência 

26 Ângulos na circunferência: exercícios 

27 Área de figuras planas (I) 

28 Área de figuras planas (II) 

29 Unidade de volume 

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

DISCIPLINA: ESSE – Educação Sócio emocional              PROF. George Sales 
 

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

proatividades, pensamento crítico, perseverança, criatividade, 

colaboração 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 
2021 

 
 

 

 

 

 

8o ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II 

 Ensino Fundamental II 

 

Esse calendário faz parte da organização do planejamento 

escolar e está sujeito a alterações diante de novas 

determinações e análises dos Órgãos que legislam a 

Educação no Estado da Bahia e território nacional. 
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JANEIRO FEVEREIRO 

1 Sex Confraternização Universal 1 Seg  

2 Sáb  2 Ter  

3 Dom  3 Qua Reunião de Pais 

4 Seg  4 Qui  

5 Ter  5 Sex  

6 Qua  6 Sáb  

7 Qui  7 Dom  

8 Sex  8 Seg 
Início das aulas  
 Aula Inaugural 6º Ano 

9 Sáb  9 Ter  

10 Dom  10 Qua  

11 Seg  11 Qui  

12 Ter  12 Sex Aula Inaugural 7º e 8º Anos 

13 Qua  13 Sáb  

14 Qui  14 Dom  

15 Sex Feriado Municipal 15 Seg  

16 Sáb  16 Ter  

17 Dom  17 Qua  

18 Seg  18 Qui  

19 Ter  19 Sex  

20 Qua  20 Sáb  

21 Qui  21 Dom  

22 Sex  22 Seg  

23 Sáb  23 Ter   

24 Dom  24 Qua  

25 Seg   25 Qui   

26 Ter  26 Sex  

27 Qua   27 Sáb  

28 Qui   28 Dom  

29 Sex     

30 Sáb     

31 Dom     
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MARÇO ABRIL 

1 Seg  1 Qui Semana Santa 

2 Ter  2 Sex Paixão de Cristo 

3 Qua  3 Sáb Sábado de Aleluia  

4 Qui  4 Dom Páscoa  

5 Sex  5 Seg  

6 Sáb  6 Ter  

7 Dom  7 Qua  

8 Seg Dia Internacional da Mulher 8 Qui  

9 Ter  9 Sex  

10 Qua  10 Sáb  

11 Qui  11 Dom  

12 Sex  12 Seg  

13 Sáb  13 Ter  

14 Dom  14 Qua  

15 Seg  15 Qui  

16 Ter  16 Sex  

17 Qua  17 Sáb  

18 Qui  18 Dom  

19 Sex  19 Seg  

20 Sáb  20 Ter   

21 Dom  21 Qua Tiradentes  

22 Seg   22 Qui   

23 Ter  23 Sex  

24 Qua   24 Sáb  

25 Qui   25 Dom  

26 Sex  26 Seg  

27 Sáb  27 Ter   

28 Dom  28 Qua  

29 Seg   29 Qui  

30 Ter  30 Sex  

31 Qua     
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MAIO JUNHO 

1 
 
Sáb 

Dia do Trabalho  1 Ter  

2 Dom  2 Qua  

3 Seg  3 Qui Corpus Christi 

4 Ter  4 Sex  

5 Qua  5 Sáb  

6 Qui  6 Dom  

7 Sex  7 Seg  

8 Sáb  8 Ter  

9 Dom  9 Qua  

10 Seg INÍCIO DO II TRIMESTRE 10 Qui  

11 Ter Segunda Chamada Linguagens 11 Sex  

12 Qua Segunda Chamada CH  12 Sáb  

13 Qui Segunda Chamada Matemática 13 Dom  

14 Sex Segunda Chamada Ciências 14 Seg  

15 Sáb  15 Ter  

16 Dom  16 Qua  

17 Seg  17 Qui  

18 Ter  18 Sex  

19 Qua  19 Sáb  

20 Qui  20 Dom  

21 Sex RESULTADO I TRIMESTRE 21 Seg RECESSO 

22 Sáb  22 Ter   

23 Dom  23 Qua  

24 Seg   24 Qui  São João 

25 Ter  25 Sex  

26 Qua   26 Sáb  

27 Qui   27 Dom  

28 Sex  28 Seg  

29 Sáb  29 Ter  

30 Dom  30 Qua  

31 Seg     
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JULHO AGOSTO 

1 Qui  1 Dom  

2 Sex Independência da Bahia 2 Seg  

3 Sáb  3 Ter  

4 Dom  4 Qua  

5 Seg RETORNO ÀS AULAS 5 Qui  

6 Ter  6 Sex  

7 Qua  7 Sáb  

8 Qui  8 Dom  

9 Sex  9 Seg  

10 Sáb  10 Ter  

11 Dom  11 Qua Dia do Estudante 

12 Seg  12 Qui  

13 Ter  13 Sex   

14 Qua  14 Sáb  

15 Qui  15 Dom  

16 Sex  16 Seg Início III trimestre 

17 Sáb  17 Ter  2ª Chamada Linguagens 

18 Dom  18 Qua 2ªChamada CH 

19 Seg   19 Qui  2ªChamada Matemática 

20 Ter  20 Sex 2ª Chamada Ciências 

21 Qua   21 Sáb  

22 Qui   22 Dom  

23 Sex  23 Seg  

24 Sáb  24 Ter  

25 Dom  25 Qua  

26 Seg   26 Qui   

27 Ter  27 Sex RESULTADO II TRIMESTRE 

28 Qua   28 Sáb  

29 Qui   29 Dom  

30 Sex  30 Seg  

31 Sáb Emancipação Municipal  31 Ter  
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SETEMBRO OUTUBRO 

1 Qua  1 Sex  

2 Qui  2 Sáb  

3 Sex  3 Dom  

4 Sáb  4 Seg  

5 
Do
m 

 5 Ter  

6 Seg  6 Qua  

7 Ter Independência do Brasil 7 Qui  

8 Qua  8 Sex  

9 Qui  9 Sáb  

10 Sex  10 Dom  

11 Sáb  11 Seg  

12 
Do
m 

 12 Ter  
Nsa. Sra. Aparecida  

13 Seg   13 Qua  

14 Ter  14 Qui   

15 Qua   15 Sex Dia dos Professores  

16 Qui   16 Sáb  

17 Sex  17 Dom  

18 Sáb  18 Seg  

19 
Do
m 

 19 Ter  

20 Seg   20 Qua  

21 Ter  21 Qui   

22 Qua   22 Sex  

23 Qui   23 Sáb  

24 Sex  24 Dom  

25 Sáb  25 Seg  

26 
Do
m 

 26 Ter  

27 Seg   27 Qua  

28 Ter  28 Qui   

29 Qua   29 Sex  

30 Qui  30 Sáb  

   31 Dom  

 



 

 

 60 

 

NOVEMBRO DEZEMBRO 

1 Seg  1 Qua  

2 Ter Finados 2 Qui  

3 Qua  3 Sex RESULTADO III TRIMESTRE 

4 Qui  4 Sáb  

5 Sex  5 Dom  

6 Sáb  6 Seg INÍCIO RECUPERAÇÃO 

7 Dom  7 Ter  RECUPERAÇÃO 

8 Seg   8 Qua RECUPERAÇÃO 

9 Ter  9 Qui  RECUPERAÇÃO 

10 Qua   10 Sex RECUPERAÇÃO 

11 Qui   11 Sáb R. A 

12 Sex  12 Dom  

13 Sáb  13 Seg RECUPERAÇÃO 

14 Dom  14 Ter RECUPERAÇÃO 

15 Seg  Proc. da República 15 Qua RECUPERAÇÃO 

16 Ter  16 Qui  RECUPERAÇÃO 

17 Qua   17 Sex RECUPERAÇÃO 

18 Qui   18 Sáb  

19 Sex  19 Dom  

20 Sáb Consciência Negra 20 Seg  

21 Dom  21 Ter  

22 Seg   22 Qua RESULTADO RECUPERAÇÃO 

23 Ter  23 Qui  REVISÃO DE PROVA 

24 Qua   24 Sex  

25 Qui   25 Sáb Natal 

26 Sex  26 Dom  

27 Sáb  27 Seg  

28 Dom  28 Ter  

29 Seg   29 Qua  

30 Ter  30 Qui   

   31 Sex  

 
Sujeito a alteração.  


