COLÉGIO SANTA MARCELINA

ENSINO
FUNDAMENTAL
2° AO 5° ANO

ONDE A AMIZADE, A
CONVIVÊNCIA E O APRENDIZADO
ANDAM JUNTOS.

COLÉGIO

O EDUCAR MARCELINO

AVALIAÇÕES

O aluno do Ensino Fundamental vive um período
de importantes transformações: é nessa fase
que ele adquire novas competências cognitivas e
formas de atuação social. Por isso, do 2º ao 5º ano,
trabalhamos temas variados de nossa sociedade,
sempre privilegiando o desenvolvimento das
habilidades socioemocionais, da leitura, da escrita e
do cálculo. Como recursos primordiais da expressão
e comunicação, o aluno aprende a utilizar as
diferentes linguagens - verbal, matemática, gráfica,
plástica e corporal.
As aulas são dinâmicas e partem do levantamento
prévio dos conhecimentos de cada aluno para a
construção do aprendizado. Elas são conduzidas
por educadores polivalentes - pois o aluno ainda
necessita de um vínculo afetivo e estável - e por
especialistas em Música, Teatro, Artes, Informática,
Esportes, Educação Física e Inglês. Tendo em vista
o aprimoramento das metodologias, os professores
têm feito uso de algumas estratégias voltadas para
o ensino híbrido. Há ainda o auxílio de professores
assistentes para cada série. Todos são graduados e
pós-graduados e estão em constante processo de
formação.
O incentivo à leitura é permanente: o aluno faz uso
da Biblioteca Central para o empréstimo de livros e
participa das Rodas de Leitura semanais, também
utiliza a Biblioteca de Classe e tem contato com
as obras paradidáticas em leituras sistemáticas
acompanhadas pela professora.

Média 6,0 – TRIMESTRE
O processo de avaliação engloba o
acompanhamento contínuo do aluno. Portanto,
além das Avaliações Trimestrais (AV1), previamente
agendadas, há a Avaliação Temática (AV2) com
cunho interdisciplinar e a Avaliação Formativa
(AV3), que engloba as Atividades Complementares
compostas por trabalhos e atividades de classe ou
casa, participação e pontualidade, observação diária
do aluno e a Autoavaliação.
Desde o 2º ano, os alunos passam por avaliações
externas seguindo critérios do Sistema de Avaliação
da Educação Básica, cujos resultados são
criteriosamente analisados pelos educadores para o
aperfeiçoamento das atividades em classe.

PROJETO APRENDER A CONVIVER
Consiste no desenvolvimento das habilidades
socioemocionais por meio de atividades lúdicas
envolvendo dinâmicas individuais e em grupo. É
um momento em que o aluno reflete sobre seus
sentimentos, reconhece o outro e coloca-se no
lugar dele. Conversa a respeito das diferenças, da
importância das regras e do respeito ao próximo.

ESTUDOS DO MEIO
Os Estudos do Meio têm caráter multidisciplinar e incluem
visitas a museus, teatros, espaços de cultura, cidades
históricas e áreas de preservação ambiental.

ATIVIDADE EXTRACURRICULAR

ESPIRITUALIDADE

Natação

Futebol

Judô

Tênis

Inglês

Coral

Balé

Robótica

Semanalmente, os alunos são envolvidos em Celebrações
e momentos de interiorização na Capela. Há também a
Primeira Eucaristia, com preparação opcional dos alunos a
partir do 2º semestre do 4º ano. Além da Infância Missionária
com a participação dos alunos a partir do 3º ano. Ao longo do
ano letivo, são feitas campanhas de auxílio ao próximo, como
doação de brinquedos, materiais escolares e roupas.

PERÍODO INTEGRAL
O Período Integral engloba acompanhamento da lição
de casa e estudo diário, alimentação, cuidados com a
higiene, recreação e atividades lúdicas conduzidas por uma
educadora polivalente. Há flexibilidade na escolha de dias e
horas de permanência dos alunos e estão inclusas atividades
complementares, como Esportes, Artes e Informática conduzidas por um especialista de cada área. O cardápio
é elaborado com todo o cuidado por uma nutricionista. Há,
ainda, a opção de incluir atividades extracurriculares na rotina
diária.

TECNOLOGIA
Sempre presente, a tecnologia vai além do Laboratório de
Informática. Todas as salas de aula possuem completo
equipamento multimídia para utilização nas estratégias de
trabalho. Há ainda o incentivo do uso de tablets em atividades
específicas.

COMPONENTE CURRICULAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Língua Portuguesa
História		
Geografia		
Ciências		
Matemática		
Ensino Religioso
Inglês		
Informática		

•
•
•
•
•
•
•

Orientação aos
Estudos
Artes Visuais
Música
Educação Física
Técnica de Redação
Teatro
Esporte

Como incentivo ao desenvolvimento
integral do aluno, são oferecidas as
aulas de:

Iniciação esportiva

SÁBADO LETIVO
Nossos alunos são incentivados a
participar de todas as atividades
desenvolvidas no Colégio ao longo
do ano letivo: Festa da Família, Feira
Cultural, Expo Santa, Feira Literária,
Feira de Ciências, Manhã Esportiva
e Festa de Encerramento. Em todas
elas existe o fazer específico de cada
turma.

HORÁRIOS
Matutino: das 7h15 às 12h
Vespertino: das 12h45 às 17h30

Colégio Santa Marcelina/SP
Tel: 11 3677 0600
Rua Cardoso de Almeida, 541
Perdizes, São Paulo/SP
www.marcelinas.com

