COLÉGIO SANTA MARCELINA

ENSINO
FUNDAMENTAL
6° AO 9° ANO

O PROTAGONISMO E A
COLABORAÇÃO SÃO ALIADOS
DA FORMAÇÃO.

COLÉGIO

A EDUCAÇÃO MARCELINA

PROJETO APRENDER A ESTUDAR

Nesse cenário de mudanças e transformações,
ampliamos a dimensão das práticas
pedagógicas por meio das diferentes áreas
do conhecimento, em consonância com as
mudanças próprias da faixa etária. Por meio da
inserção de novos componentes curriculares,
com professores especialistas, promovemos
a investigação e a formação da consciência
crítica, em uma visão mais ampla e reflexiva.
Nesta fase, o aluno está preparado para aplicar os
conhecimentos já adquiridos em novos contextos,
pois consegue relacionar os conteúdos das diversas
disciplinas e desenvolver um discurso argumentativo.
Tem autonomia para organizar sua rotina escolar
e desenvolver hábitos de estudo. Também possui
o embasamento necessário para aprofundar
pensamentos abstratos, o que, na área artística, se
traduz na capacidade de julgar, raciocinar, apreciar e
decidir o que é belo e agradável aos seus sentidos.

Esta iniciativa desenvolve o protagonismo do aluno
em seu desempenho escolar. Oficinas pedagógicas
de interpretação de textos e enunciados,
autorregulação de estudos e mapas mentais
- realizadas em parceria com a Coordenação
Pedagógica e Orientação Educacional - auxiliam
o aluno em sua vida estudantil. Gradativamente,
ele adquire autonomia para organizar sua
rotina e desenvolver hábitos de estudo.

TECNOLOGIA

Em diferentes momentos do processo de
aprendizagem, seja em sala de aula, no uso
dos tablets ou no laboratório de informática,
o aluno é incentivado a utilizar as ferramentas
tecnológicas, capazes de enriquecer os processos
de investigação e análise de resultados.

ESTUDOS DO MEIO
As saídas de estudo do meio têm caráter
interdisciplinar, proporcionam uma imersão
orientada, possibilitando ao aluno o contato direto
com diferentes realidades e culturas. A experiência
estabelece uma visão de mundo significativa
para a produção de novos conhecimentos.

PLANTÕES DE DÚVIDAS
Valorizamos o atendimento individual e personalizado do
aluno, de forma que seja possível resgatar, com eficiência,
conceitos e habilidades importantes para a continuidade de
seus estudos.

AVALIAÇÃO
Média 6,0 – TRIMESTRE
O processo de avaliação acontece semanalmente e valoriza
o acompanhamento contínuo do aluno de acordo com
cada disciplina. A média é composta por no mínimo de
três instrumentos: a Avaliação (AV1) dissertativa ou mista; a
Avaliação (AV2) de múltipla escolha no formato de provão ou
por área do conhecimento e Avaliação (AV3) complementar,
distribuída ao longo do trimestre. Esta última considera a
observação diária do aluno, contemplando sua participação,
pontualidade e postura, em uma visão mais ampla do
processo individual de aprendizagem.

PERÍODO INTEGRAL
A permanência na escola por um tempo maior garante
tranquilidade aos pais quanto à realização das tarefas
escolares e ao acompanhamento dos estudos diários, além
de ampliar as possibilidades de convívio social num clima de
amizade e respeito.
A rotina inclui almoço e lanche da tarde, acompanhamento
de uma pedagoga na realização das tarefas de casa,
pesquisas e atividades de Educação Física ministradas por
professor especialista. Quando necessário, os alunos do
integral podem ser encaminhados aos Plantões de Dúvidas
de Língua Portuguesa e Matemática.
As famílias podem optar pelo período integral, em dias e/ou
horários flexíveis durante a semana.

CONVIVÊNCIA CRISTÃ
Realizamos a promoção da fé e da 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.

ATIVIDADE EXTRACURRICULAR
Como incentivo ao desenvolvimento
integral do aluno, são
oferecidas as aulas de:
Natação
Judô
Xadrez
Inglês
Balé
Iniciação

Esportiva
Futebol
Tênis
Coral
Robótica

HORÁRIOS

Matutino:
7h15 às 12h15
8° anos - 7h15 às 13h,
três vezes por semana
9° anos - 7h15 às 13h,
quatro vezes por semana
Período Integral
Horário: 12h15 às 17h30,
com flexibilidade de horário
e dia de permanência
(somente até o 8º ano EF).
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