... Entrando, cheios de energia,
no 46º ano!!!
Encontro do CPK com as Famílias
dos alunos da 1ª série do Ensino Médio.

Conhecimento e solidariedade para a construção da paz.

Começamos um novo tempo...
É o Ensino Médio... A última etapa do Colégio...
E esses três anos passam voando!
Muitas mudanças vão ocorrer nestes “dias de adolescência” !
Vale assistir aos vídeos indicados!
https://youtu.be/D_qeEu70jMs

https://youtu.be/bkLrKXw7eaU

https://youtu.be/crXlh_maURY

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.
Sente-se uma insatisfação, sobretudo dos jovens, perante um mundo que já não
oferece nada, só vende! José Saramago
O que diferencia os jovens que fracassam dos que têm sucesso não é a cultura
acadêmica, mas a capacidade de superar as adversidades da vida.
Augusto Cury

Tudo o que os jovens precisam é de esperança e do sentimento de que pertencem
a algo. Se eu puder fazer ou dizer alguma coisa que dê a eles este
sentimento, eu acredito que terei contribuído em algo para o mundo. Elvis Presley

Diretrizes:

Horários: Entrada: 7h05 (chegar às 7h)
Saída: 12h20 (saídas às 13h05)
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 a 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 as comunicados necessárias 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 pessoal também é um recurso para
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, preta ou cinza chumbo, 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.
Ao entrar na escola o celular deve ser
desligado e permanecer na mochila, mas
pode ser usado com a orientação do
professor.

*A escola não se responsabiliza pelo extravio e/ou dano em
qualquer um desses objetos que são de inteira
responsabilidade do aluno.

Os alunos da 1ª série
usarão os iPads do Colégio
mas podem usar os
próprios nas aulas do Fi –
Inglês/Espanhol/Filosofia/
Sociologia/Arte.

Compromissos

• Pontualidade e frequência: estar na sala no
início da aula é essencial ao aproveitamento.
• Os atrasos e as faltas atrapalham o
desenvolvimento do aluno.
• Os módulos devem ter etiquetas com nome
completo do aluno e classe;
• São material de estudo pois também têm
muitos exercícios que são feitos em classe e
em casa. É importante que os responsáveis
verifiquem a situação desses módulos pois
essas atividades são reforço da aprendizagem
e exercício de responsabilidade.

Orientações para a organização de material escolar:
O aluno vai receber um fichário com os “módulos” do
primeiro trimestre. Módulos são a divisão dos conteúdos
de cada disciplina.
Colocar uma etiqueta com nome e série no fichário e em
cada um dos módulos.
Reservar duas pastas em casa para guardar os módulos,
numa pasta os usados e na outra os que serão. O professor
irá orientar cada troca.
O módulo tem valor (3,0) porque teve um custo, porque tem
tudo de que o aluno precisa para se sair bem nos estudos.
P.S. Guardar os módulos durante todo o Ensino Médio.Ao
final do terceiro ano o aluno terá o curso completo, podendo
rever, estudar... inclusive para consultar quando estiver na
Universidade.

 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
Os alunos farão provas no período da tarde, de 15 a 17h,
em quartas feiras alternadas.
Alguns laboratórios também podem ocorrer à tarde.
Os alunos serão sempre avisados com antecedência.
Provas substitutivas
Acontecerão aos sábados de manhã.

•

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
 Provas específicas (acontecem em quartas à tarde e nas
primeiras aulas da manhã)
 Prova globalizada ( múltipla escolha, em dois dias, no
modelo ENEM)
 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 3.0 + projeto 3,0 + atividades 4,0) : 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.

Seminário
Considerando a necessidade de os alunos entenderem
sua corresponsabilidade, sua autonomia na construção de
seus saberes e suas decisões, propomos um projeto que
reforce o interesse no desenvolvimento de pesquisas,
análises, comparações, críticas, entre outras possibilidades,
através de temas pertinentes à realidade.
O tema será escolhido pelo grupo, que deverá justificar a sua
escolha.
Os alunos serão orientados para a pesquisa, formatação etc.
O projeto vai se desenvolver durante os trimestres e sua
apresentação será no dia 29 de setembro.
.

“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)

