Conhecimento e solidariedade
para a construção da paz.

https://youtu.be/c4f8fxrY6Bs

Começamos um novo tempo...
É o Ensino Médio... Que hoje está nas preocupações do governo ...
E todos os envolvidos com a educação de jovens.
O CPK, buscando sempre o melhor, entra num novo programa do
UNOi, o...

Vamos entender o que é esse sistema com a sua editora, Beatriz Elias.

https://youtu.be/QYVixuha9aw

O adolescente considera tudo o que é mais antigo do que ele como
arcaico e obsoleto, ao passo que tudo seu é novo, criativo, algo que, sem
dúvida, dará certo. Essa praga só pensa em sexo e contestação.
Inscrição anônima, feita há cerca de quatro mil anos na Mesopotâmia.

Os jovens de hoje rebelam-se contra a autoridade e não respeitam os
mais velhos. Contradizem seus pais, cruzam as pernas e tiranizam
seus mestres.
Sócrates, 470-399 aC.

Talvez o resultado mais precioso de toda a educação seja a habilidade de
fazer com que a gente faça o que deve fazer, quando deve ser feito, quer
goste, quer não de fazê-lo; é a primeira lição que deveria ser aprendida; e
por mais cedo que o treinamento do homem comece, será provavelmente a
última lição que aprenderá com profundidade.
Thomas Henry Hunley 1825-1895

Limites e diretrizes CPK

Horários: Entrada: 7h 05 (chegar às 7h)
Saída: 12h 20 e 13h
Atrasos: duas vezes ao mês e o aluno
entrará na segunda aula. Caso exceda esse
limite, ele será encaminhado à Coordenação, os
responsáveis serão comunicados e, conforme
situação, o aluno voltará para casa.
* Também após os intervalos os atrasos são
considerados, podendo acontecer de o aluno
ficar fora da sala.

Comunicações

Todos os comunicados necessários como calendário, com
datas de provas, sábados letivos, feriados, tarefas de casa,
conteúdo das aulas, avisos sobre ocorrências diárias estão no
Portal do Colégio, mas uma agenda também pode facilitar
essas marcações.
Ainda é pelo Portal que encaminhamos, via e-mail, recados
ou recomendações especiais.

• Uniformes

O uso do uniforme é obrigatório – camiseta oficial,
bermuda azul-marinho, calça jeans, tênis ou sandália com
tira atrás.
Para as aulas de Educação Física, camiseta branca oficial,
tênis e bermuda ou calça de tactel são obrigatórios.
Para as aulas de laboratório, é obrigatório o avental branco,
mangas longas, com o nome gravado.

* As sandálias de plataforma ou salto, as havaianas e
chinelos são proibidos porque podem causar acidentes em
escadas ou nas brincadeiras.

Dispositivos
São proibidos durante as aulas.
Os alunos da 1ª série usarão os iPads do
Colégio mas podem e até devem usar os
próprios nas aulas do Fi.
Ao entrar na escola o celular deve ser
desligado e permanecer na mochila,
inclusive o dos alunos do Fi.
As fotos só poderão ser feitas com licença
prévia da Coordenação.
*A escola não se responsabiliza pelo extravio e/ou dano em
qualquer um desses objetos que são de inteira
responsabilidade do aluno.

Compromissos
• Pontualidade e frequência: estar na sala no início da

aula já é um ponto favorável à compreensão do que vai
ser ensinado. Portanto os atrasos e as faltas atrapalham
o desenvolvimento do aluno. São considerados os
atrasos na entrada e após os intervalos.
•Os módulos devem ter etiquetas com nome completo do
aluno e classe; também têm muitos exercícios que devem
ser feitos, em classe e em casa. É necessário que os
responsáveis verifiquem , cobrando de seu filho esse
compromisso pois essas atividades são reforço da
aprendizagem e exercício de responsabilidade.
Importante: os módulos do Fi, conforme foi
demonstrado, são tanto ou mais essenciais ao bom
desempenho do aluno.

Seja bem-vindo, querido (a) aluno (a),
Vamos juntos fazer, de 2017, um ano novo, cheio de acertos, vitórias, alegrias e
muita, muita aprendizagem! Vai ser incrível!!!
Veja orientações para a organização de seu material escolar:
Você está recebendo um fichário com os “módulos” do primeiro trimestre.
Módulos são a divisão dos conteúdos
que você vai aprender em cada disciplina.
Coloque uma etiqueta com seu nome e sua série no fichário e em cada um dos
módulos.
Reserve duas pastas em casa para guardar os módulos.Você vai usar um de
cada disciplina por vez, então guarde
numa pasta os usados e na outra os que você ainda vai usar. Seu professor irá
orientá-lo a cada troca.
Seu módulo tem valor (4,0) porque teve um custo, porquetem tudo de que você
precisa para se sair bem em seus estudos, portanto... cuide bem dele, faça todas
as atividades, leia as explicações com atenção.Traga-o na aula certa, não suje
nem rabisque. Ele é a sua melhor “arma” para resolver as dificuldades que
surgirem.
P.S. Vá guardando seus módulos durante todo o Ensino Médio.Ao final do terceiro ano você terá o curso
completo, podendo rever, estudar... inclusive para consultar quando estiver na Universidade.

1º trimestre:

Literatura

Em busca de nossas origens/Um novo mundo/ A organizadora do
caos
Gramática
Parônimos e sinais de pontuação/ Estrutura das palavras/Contexto
e relações de sentido/ Variação lingüística/Linguagem e Língua
P. de texto Muito além dos fatos/ Como tomar posição e defender uma
idéia/Pesquisar,refletir e expor
Arte
Arte e política/Sons e imagens/Arte além das fronteiras/ As
formas da arte
Espanhol
La vida e sus fases/ Mas comunicados que nunca
Inglês
Your context/ Entertainment
Matemática M2 M3
M4
História
H1
H2
H3
Geografia
G1
G2
G3
Biologia
B1
B2
B3
Física
F1
F2
F3
Química
Q2
Q3
Q4
Filosofia
F3
X
X
Sociologia
S1
X
X

 Extraordinários!!!
Orientação vocacional

Desde o 1º ano os alunos vão recebendo
informações, participam de palestras, seminários
de profissões, visitas a faculdades e ainda têm a
possibilidade de acessar os “portais” onde vão
encontrar riqueza de material vocacional.
Contra-turno
Alguns laboratórios ocorrerão à tarde, bem como
atividades de recuperação e aulas adicionais.
Os alunos serão sempre avisados com antecedência.

•

Kennedy on-line

www.ckennedy.com.br
br.unoi.com
Os responsáveis e o aluno têm sua
própria senha e vão encontrar desde tarefas
de casa, avisos, advertências, até orientação
vocacional, pesquisas, jogos, simulados,
vestibulares, atualidades, cursos on-line...

Processo de avaliação:
Nossos alunos são avaliados de forma
contínua e dinâmica durante os
trimestres. A avaliação estende-se ao
diálogo, à participação, à escolha de
argumentos e a expressão de ideias,
aos estudos do meio, pesquisas,
leituras, eventos escolares, visando
ao desenvolvimento de saberes,
capacidades e exercício de
habilidades.

CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MÉDIA TRIMESTRAL
Trimestre
Fevereiro/Maio/Setembro – Específica quatro questões
Março/Junho/ outubro – Globalizada (dividida como o ENEM)
Abril/Agosto/Novembro – Específica quatro questões
Data das específicas (duas primeiras aulas a serem marcadas pelo horário)

Outras atividades: *módulos. **projeto ***especiais
Valores:
Específica - 5,0 + 5,0 (x2).

Globalizada -10,0.

Outras atividades -10,0.

Composição da média:
2x (E1+E2) + Glob + (módulos 4.0 +projeto 3,0 + atividades 3,0) : 4

2x (5,0+5,0) + 10,0 + 10,0 = 40,0 : 4

Recuperação (continuada e paralela)
A recuperação continuada acontecerá no decorrer
dos trimestres com atividades complementares para
suprir as necessidades do aluno.
A recuperação paralela acontecerá na semana após a
entrega dos boletins, no término de cada trimestre. A
nota da recuperação paralela terá o valor máximo de
2,0 pontos e será somada à média trimestral.
 Para aprovação final o aluno deverá alcançar
MÉDIA 6,0, entre os três trimestres. Quando a nota
for inferior a 6,0 o aluno fará a recuperação paralela
do terceiro trimestre. Caso seja inferior a 5,0 o aluno
estará retido.

Mostra Cultural
COMUNICAÇÃO E MÍDIAS
O planejamento anual nos encorajou a tomar a proposta do Uno Fi, em
relação à corresponsabilidade e autonomia do aluno, propondo um projeto
que desperte o interesse no desenvolvimento de pesquisas, análises,
comparações, críticas, entre outras possibilidades, através de temas
pertinentes à realidade ou gosto do discente.
Seguindo como eixo norteador Comunicação e Mídias, o aluno poderá
abordar desde seguimentos da TV aberta até os canais de youtubers, rádio e
mídia impressa. O tema será escolhido pelo grupo, que deverá justificar a sua
escolha.
Os grupos serão formados por seis alunos das próprias salas.
As orientações, formatação etc. serão passadas no inicio das aulas.
A apresentação da mostra será no dia 30 de setembro em três períodos.
“A principal meta da educação é criar homens capazes de fazer coisas novas,
não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram, homens criativos,
inventivos, descobridores“. A segunda meta é formar mentes que estejam em
condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propôe. (Piaget)

Oração para este ano

Martha Medeiros

Que honremos o fato de ter nascido, e que saibamos desde cedo que não basta rezar
um Pai Nosso para quitar as falhas que cometemos diariamente. Essa é uma forma
preguiçosa de ser bom. O sagrado está na nossa essência, e se manifesta em nossos
atos de boa fé e generosidade, frutos de uma percepção profunda do universo, e não de
ocasião. Se não estamos focados no bem, nossa aclamada religiosidade perde o
sentido.
Que se perceba que quando estamos dançando, festejando, namorando, brindando,
abraçando, sorrindo e fazendo graça, estamos homenageando a vida, e não a
maculando. Que sejam muitos esses momentos de comemoração e alegria
compartilhados, pois atraem a melhor das energias. Sentir-se alegre não deveria causar
desconfiança, o espírito leve só enriquece o ser humano, pois é condição primordial
para fazer feliz a quem nos rodeia.
Que estejamos abertos, se não escancaradamente, ao menos de forma a possibilitar
uma entrada de luz pelas frestas – que nunca estejamos lacrados para receber o que a
vida traz. Novidade não é sinônimo de invasão, deturpação ou violência. Acreditemos
que o novo é elemento de reflexão: merece ser avaliado sem preconceito ou censura
prévia.
Que tenhamos com a morte uma relação amistosa, já que ela não é apenas portadora
de más notícias. Ela também ensina que não vale a pena se desgastar com pequenas
coisas, pois no período de mais alguns anos estaremos todos com o destino
sacramentado, invariavelmente. Perder tempo com picuinhas é só isso, perder tempo.

Que valorizemos nossos amigos mais íntimos, as verdadeiras relações pra
sempre.
Que sejamos bem-humorados, porque o humor revela consciência da nossa
insignificância – os que não sabem brincar, consideram-se superiores, porém
não conquistam o respeito alheio que tanto almejam. Ria de si mesmo, e
engrandeça-se.
Que o mar esteja sempre azul, que o céu seja farto de estrelas, que o vinho
nunca seja proibido, que o amor seja respeitado em todas as suas formas, que
nossos sentimentos não sejam em vão, que saibamos apreciar o belo, que
percebamos o ridículo das ideias estanques e inflexíveis, que leiamos muitos
livros, que escutemos muita música, que amemos de corpo e alma, que
sejamos mais práticos do que teóricos, mais fáceis do que difíceis, mais
saudáveis do que neurastênicos, e que não tenhamos tanto medo da palavra
felicidade, que designa apenas o conforto de estar onde se está, de ser o que
se é e de não ter medo, já que o medo infecciona a mente.
Que Deus sempre nos proteja, seja um amigo para todas as horas, sem subtrair
nossa inteligência, prazer e entrega às emoções que nos fazem sentir plenos.
A vida é um presente, e desfrutá-la com leveza, inteligência e tolerância é a
melhor forma de agradecer – aliás, a única.....

