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COLÉGIO

Ao estruturar nossas bases curriculares, revisadas 
e atualizadas por especialistas de cada área 
do conhecimento, consideramos as matrizes 
do Enem e os conteúdos programáticos dos 
principais exames vestibulares de São Paulo. 
As aulas de Língua Portuguesa, organizadas em 
duas disciplinas - Literatura e Técnicas de Redação 
- desenvolvem a capacidade de interpretação e 
de produção textual, bem como inserem o aluno 
no vasto e rico universo literário universal, em 
especial os clássicos da literatura luso-brasileira. 
Nos cursos de Matemática, Biologia, Física e 
Química, a teoria aplicada em sala de aula, somada 
aos exercícios de observação, experimentação e 
análise - vividos no Laboratório - garantem ao aluno 
o desenvolvimento do pensamento técnico-científico. 
Como diferencial à formação, destacam-se as 
disciplinas de Geografia, História, Filosofia/Sociologia 
e Ensino Religioso, que estimulam o pensamento 
crítico e a argumentação com base em concepções 
éticas e humanistas, consoantes com o Carisma 
Marcelino. As aulas de Atualidades complementam 
esse trabalho, discutindo temas emergentes com 
a devida profundidade e embasamento teórico. 

Oferecer uma formação consistente para que 
o aluno se torne um adulto feliz com suas 
escolhas: esse é o maior objetivo do Colégio 
Santa Marcelina. Preparamos o jovem para 
ingressar em universidades de referência e 
buscamos ajudá-lo a escolher sua profissão. 
Durante todo o tempo em que está conosco, o 
aluno é incentivado a viver o Carisma Marcelino, 
cultivando valores como a ética, a solidariedade 
e a cidadania, pois nosso maior desejo é que ele 
seja bem-sucedido em sua vida, consciente de 
suas escolhas e de seu papel na sociedade. 
Para alcançarmos esses objetivos, aprofundamos 
conceitos das diferentes disciplinas e capacitamos 
o aluno a analisar, compreender, sintetizar e aplicar 
os conhecimentos adquiridos. Desta forma, ele 
será capaz de articular conceitos e de desenvolver 
estratégias para equacionar problemas, bem como 
elaborar argumentos de forma fundamentada, 
construindo sua própria concepção de mundo.

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

A EDUCAÇÃO MARCELINA FORMAÇÃO CURRICULAR DIVERSIFICADA

Nas diferentes modalidades de expressão, 
merece destaque o Teatro, projeto interdisciplinar 
desenvolvido nas aulas de Literatura, Técnicas 
de Redação e Artes da 1ª série do Ensino Médio. 
Visitas a exposições, espetáculos teatrais e 
projetos interdisciplinares são outras atividades 
desenvolvidas nas séries deste ciclo.



Promovemos a fé e 
a vivência comunitária, 
a partir do envolvimento 
de alunos e familiares nas 
atividades da comunidade 
educativa, como: Expo Santa, 
Festa Junina, Festa da Família, 
Festa da Amizade, Feira Cultural 
e Esportiva, Feira de Ciências e 
Festa de Encerramento. Também 
oferecemos, de forma opcional, o 
Batismo, a 1ª Eucaristia e a Crisma.  

ESPIRITUALIDADE

HORÁRIOS
Segundas, terças e quintas-feiras:
7h15 às 13h e das 14h05 às 15h35

Quartas e sextas-feiras: 
7h15 às 13h

Outra modalidade de avaliação, o Simulado é realizado 
trimestralmente pelo aluno do Ensino Médio, com o suporte 
de empresa especializada na preparação, correção e análise 
de aproveitamento pedagógico. Essa avaliação fornece 

subsídios ao aluno e ao professor para constante 
aprimoramento do estudo e das atividades em sala 

de aula.

A proficiência em Inglês e Espanhol é outra preocupação do 
Colégio, pois entendemos su importância para as relações 
profissionais. Por isso, o Colégio Santa Marcelina faz parte do 
projeto Oxford Quality.

ENSINO DE IDIOMAS

Nas aulas de Educação Física, o aluno é estimulado às 
práticas esportivas como forma de cultuar a saúde, descobrir 
novas aptidões e, principalmente, como forma de interação 
social, desenvolvendo habilidades de cooperação e liderança.

ESPORTES E VIDA SAUDÁVEL

Os alunos da 1ª série do Ensino Médio possuem, ainda, em 
seu currículo, aulas de empreendedorismo com certificação 
internacional, fornecida pela Concordia University Irvine. 

EMPREENDEDORISMO

A Orientação Educacional acompanha e orienta o aluno em 
seu processo de escolha profissional.
São realizadas visitas a diversas universidades, para que o 
jovem conheça os diferentes cursos oferecidos e os convênios 
com outras instituições no exterior. Também há contato com 
profissionais de sua área de interesse.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

As avaliações são diversificadas e ocorrem regularmente, ao 
longo do trimestre, por meio de três instrumentos: avaliações 
específicas por disciplina (AV1) realizadas semanalmente, 
conforme cronograma divulgado no site do Colégio; 
avaliações objetivas multidisciplinares ou organizadas por 
área de conhecimento (AV2); e provas formais, atividades 
como lições de casa, seminários e outros formatos de 
produção pedagógica (AV3).

AVALIAÇÕES

SIMULADOS
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