Uma ESCOLA COMPLETA
alinhada com o futuro!

Com uma história de
sucesso que
começou há
mais de 70 anos,
o CIAC Raymundo Andrade
se apresenta para a
parceria com você, família...
para cada fase da vida do seu filho.

NOSSA MISSÃO:
Promover o desenvolvimento
do ser humano através
da excelência da
atividade de ensino,
formando
cidadãos autônomos e
responsáveis para
atuar criticamente
em grupos
dentro dos princípios
éticos e humanos.
E também inspirar
e orientar nossos
estudantes a pensar,
individual e
coletivamente,
projetos de vida sadios,
felizes e prósperos.

Nossa Proposta
‘‘Se aprendi a conhecer e respeitar meu mundo, seja este o campo, a montanha,
a cidade, o bosque ou o mar, e não a negá-lo ou a destruí-lo,
e aprendi a refletir na aceitação e respeito por mim mesmo, posso aprender quaisquer fazeres’’
Maturana - 2002

Diante dos novos paradigmas educacionais do século XXI, O CIAC Raymundo Andrade
organiza sua proposta pedagógica para atender as demandas da sociedade e dos sujeitos no
contexto do conhecimento e da aprendizagem. Com base em três pilares - sólida base científica,
formação da solidariedade social e construção da cidadania ativa, o CIAC valoriza situações de
convivência e de comunicação, a formação cidadã dos seus estudantes, além de privilegiar o
desenvolvimento de habilidades e competências, tais como: dominar linguagens, enfrentar
situações-problema ,compreender fenômenos , elaborar propostas e construir argumentação.

As atividades pedagógicas desenvolvidas favorecem o alcance da finalidade primeira da escola:
promover, através do conhecimento, a formação e o enriquecimento do estudante como ser humano e
cidadão. Para tal, é necessário ter excelência nas atividades de ensino, material didático de qualidade,
professores e profissionais competentes, infraestrutura adequada e garantia de aprendizagens
significativas.
Segundo AUSUBEL (2000), a aprendizagem - para ser útil e valiosa - precisa ser significativa tanto
quanto for possível. “A aprendizagem só ocorre quando existe um ponto de ancoragem”. Para COLL
(2002), uma aprendizagem é significativa quando é capaz de gerar novos significados. O conhecimento é
significativo quando o estudante aprende um conteúdo, um conceito, explica um fenômeno, resolve
problemas, assimila normas de comportamento e valores e é capaz de atribuir-lhes sentidos e significados;
no momento em que o estudante é capaz de estabelecer relações entre o que aprende e o que conhece.
A aprendizagem significativa sugere um esquema de aula operatória. Nesse contexto, é tarefa do
professor possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem do estudante; é tarefa do estudante
movimentar-se em função da aprendizagem e ser protagonista no processo. O papel do Professor no
século XXI é ensinar o Estudante a pensar!

Em nossa escola, os conteúdos escolares, sejam eles conceituais, procedimentais ou
atitudinais, são trabalhados de forma que o estudante possa construir significados, apoiados em
metodologias oportunizadoras, em ações pedagógicas contextualizadas e pautadas no currículo
integrado que compreende projetos disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, que
favorecem a investigação e a problematização.
O que se pretende com a proposta é uma formação cidadã em que os estudantes (re)criem a
cultura compartilhando as produções científicas, técnicas e artísticas. As seguintes questões são
privilegiadas: desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento moral e desenvolvimento socioafetivo. As
interações desses três domínios são responsáveis pelas formas de organização do pensamento e das
ações. Promover o investigar, mobilizando operações mentais mais complexas na resolução de
situações-problemas, é fundamental para formentar a criatividade e o protagonismo de estudante.

Educação
Infantil

Onde tudo começa.
Os primeiros estímulos
ao aprendizado.
A atividade pedagógica na Educação Infantil

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do
processo educacional. Reconhecendo a especificidades dos diferentes grupos etários, os objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento estão organizados, na Educação Infantil, da seguinte forma:
Creche: Bebês (zero a 1 ano e seis meses)
Crianças bem pequenas (1 ano e sete meses a 3 anos e 11 meses)
Pré-escola: Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)
De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), são garantidos a toda criança seis
direitos de aprendizagem e desenvolvimento: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR
e CONHECER-SE.
As aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos
quanto vivências. São cinco os campos de experiências nos quais as crianças podem aprender e se
desenvolver:
· O eu, o outro e o nós.
· Corpo, gestos e movimentos.
· Traços, sons, cores e formas.
· Escuta, fala, pensamento e imaginação.
· Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

O brincar e a brincadeira são práticas constantes na rotina pedagógica da Educação Infantil e
são experiências transformativas, por excelência, pois o brincar é aprender para a criança.
Ao brincar, a criança intensifica as funções do pensar, falar, movimentar-se e agir sobre seu
entorno, articulando diferentes informações. É importante que, durante as atividades e brincadeiras,
ela desenvolva os pensamentos, resolvendo questões simples e práticas, vivenciando emoções e
fantasias.

O trabalho do Professor
O desenvolvimento das atividades depende diretamente da ação docente. É o professor quem
organiza a dimensão interativa, contextualizando o saber e o aprender, favorecendo o
envolvimento da criança e possibilitando seu protagonismo.

O trabalho do Estudante
As crianças são estimuladas a observar e a explorar o ambiente e a utilizar as diferentes linguagens
(corporal, plástica, oral, escrita e musical) com diversificadas intenções e em diferentes situações
de comunicação. Nas diversas situações, aprendem a expressar suas ideias, sentimentos, necessidades
e desejos, avançando no processo de construção de significados.
Por meio do brincar, conhecem e exploram manifestações culturais, expressam emoções e
pensamentos, demonstrando respeito e aprendendo a valorizar o que é diverso.

Avaliação
O desenvolvimento de uma criança não ocorre de forma linear. As mudanças acontecem
gradualmente e estão relacionadas a fatores biológicos e àqueles proporcionados pelos ambientes
familiar e escolar. Durante a sua trajetória de vida, a criança experimenta avanços e retrocessos
vivenciados no seu desenvolvimento, de forma particular, adquirindo autonomia. Faz-se necessário
acompanhar a construção de sua personalidade, sempre respeitando o jeito próprio de a criança se
manifestar em cada idade. Tentar antecipar as etapas ou não estimular a criança no seu
desenvolvimento pode gerar conflitos em sua vida adulta. Portanto, é preciso conhecer e respeitar as
etapas do desenvolvimento da criança.

Educação Física/Corpo, Gestos e Movimentos
Os estudantes são estimulados a observar e a explorar os ambientes através da linguagem
corporal com a intenção de educar seus movimentos, superar seus limites e ao mesmo tempo,
desenvolver habilidades em jogos, esportes, ginástica, lutas, danças e atividades físicas de lazer,
com respeito às possibilidades corporais.
Inglês
As aulas de Inglês são acrescidas ao currículo a partir do Infantil l (Grupo 3 anos), ministradas com
o auxílio de livro didático, com objetivo de promover a interação e o contato da criança com outra
língua, que não seja a materna, e que está presente no seu dia-a-dia em diversas situações.

Aulas extras (Natação, Futsal, Ballet e Judô)
As aulas extras representam uma opção de enriquecimento do currículo do estudante.
As turmas de aulas extras serão consolidadas no mês de fevereiro de 2020. São oferecidas em
horários específicos com valores extras. Os interessados devem procurar a Secretaria da Escola para
mais informações.
*Recomendação: Ao optar pelas aulas extras, escolha, de preferência, o turno contrário ao do
estudo do seu filho.
Lanche
A hora do lanche em nossa escola é uma atividade socializadora vivenciada com momentos
de interação, construção da aprendizagem e formação de bons hábitos alimentares. Por isso, é
importante que a criança traga alimentos saudáveis e que lhe sejam agradáveis.
Comunicação Escola/Família
A Escola, diariamente, faz uso do diário escolar para comunicar-se com a família, além do contato
telefônico através da Assessoria de Ensino. Solicitamos a família que, para manter perfeita sintonia,
informe a escola os seguintes casos: o afastamento do estudante, as faltas em caso específico,
mudança de endereço, a troca do número de telefone, a troca da pessoa que habitualmente
acompanha a criança na saída da escola.
* Não será permitida, sob nenhum pretexto, a retirada da criança da escola sem a permissão dos pais.

Material de uso pessoal
Os materiais de uso pessoal deverão ser personalizados com o nome do estudante, por
extenso. Deve-se evitar trazer para a escola joias e objetos de valor elevado, pela impossibilidade
de nos responsabilizarmos pela reposição, se por acaso forem perdidos ou danificados de forma
não intencional.
Uniforme
O uniforme é a forma visual mais rápida de identificação do nosso estudante, favorecendo a segurança
para todos.
Uniforme padrão de uso diário:
Meias-brancas / tênis-preto, cinza, vermelho, azul-marinho ou branco/
camisa padrão da escola / bermudas e calças-padrão da escola.

Aprendendo de maneira
lúdica. De passo em
passo as crianças
chegam mais longe!

Ensino
Fundamental

Base forte para o
crescimento e desenvolvimento
dos estudantes.
O conhecimento como
elemento de transformação e
promoção.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o estudante consolida o processo de alfabetização,
respeitando o tempo e as características de cada um. A aprendizagem de todos os conteúdos
curriculares, progressiva e interdisciplinar, é associada às experiências, ao dia a dia e à prática social.
Os anos finais do Ensino Fundamental são marcados por grandes transformações físicas e psicológicas
do estudante. Assim, para que o aprendizado seja significativo, são utilizadas práticas pedagógicas
inovadoras que possibilitam o pensar. Uma atenção especial também é direcionada ao desenvolvimento
das competências e habilidades socioemocionais.

O trabalho do Professor
O Professor, mediador por excelência, tem o papel de desenvolver propostas que expressem o
significado do conhecimento e sua relação com o contexto. É o professor quem faz os estudantes
alçarem voos mais altos, e tem a responsabilidade de promover o desenvolvimento das habilidades
e competências. O trabalho do Professor, em síntese, será o de apresentar a relação conceitual
para ajudar o estudante a ler, a interpretar, a identificar e a reescrever informações, construindo
conhecimentos que trazem possibilidades de compreensão e intervenção no contexto social.

O trabalho do Estudante
As situações de aprendizagem permitem ao estudante refletir sobre leituras, observações,
experimentações, vivências nos mais diferentes contextos. O estudante, então, interpreta, raciocina,
relaciona aspectos, analisa fatos, estabelece comparações, organiza ideias, pesquisa, comunica e
discute fatos e informações que possibilitam a apreensão do conhecimento. Enfim, adquirem
competências e desenvolvem habilidades necessárias à sua formação integral.

Avaliação
O ato de avaliar constitui-se no processo ação-reflexão-ação em que o professor redireciona o
ensino no sentido da aprendizagem. Entendemos a avaliação, então, como processo, não
restringindo-a a um momento final da verificação dos resultados; ao contrário, ela permeia toda a
ação pedagógica .A avaliação existe para correção da rota de aprendizagem.

Dessa forma, o processo de avaliação do desempenho escolar dos educandos permite:
- ao professor, redimensionar a sua intervenção no processo de ensino, rever metodologias, criar
novas estratégias;
- ao estudante, acompanhar o desempenho de sua trajetória escolar, identificar as suas conquistas
e avanços, rever seus pontos de excelência e seus pontos de melhoria para reorganizar seu próprio
estudo.
- à escola, pensar e reorganizar o seu currículo e as suas práticas educativas;
- aos pais, conhecerem a prática pedagógica dos professores, acompanharem e orientarem o
desenvolvimento escolar de seus filhos.
Com o objetivo de possibilitar o acompanhamento sistemático do aproveitamento escolar dos
estudantes, a escola disponibiliza para os responsáveis, em seu site, o PORTAL DOS PAIS. A senha
para o acesso é entregue no ato da matrícula e oportuniza a participação dos pais no dia a dia
do filho na escola, inclusive com o acompanhamento de tarefas escolares.
Ao longo do ano, o estudante realiza avaliações diagnósticas via Plataforma A+ - Projeto Conexões,
e Plataforma PAR para identificar seus pontos de excelência e seus pontos de melhoria.

Compete ao professor, com sua competência, a escolha de procedimentos de avaliação que
favoreçam o uso de diferentes linguagens, considerando as múltiplas inteligências para a
manifestação do desenvolvimento e aprendizagem do estudante. São realizadas atividades
diferenciadas, provas e simulados. Nos anos iniciais do Ensino fundamental, o objetivo é que o
estudante desenvolva ,de forma gradativa, sua competência leitora, que inclui habilidades de
ler, escrever ,falar e ouvir; que seja capaz de calcular e resolver situações problemas utilizando da
linguagem matemática; e entender, de forma consciente, as relações entre ciência, tecnologia,
sociedade e ambiente .Nos anos finais do Ensino Fundamental, o estudante consolida e amplia
habilidades e competências desenvolvidas nos anos iniciais, para que seja capaz de comunicar-se
competentemente na língua materna, utilizar a matemática como ferramenta para resolver
problemas inerentes à disciplina e à vida cotidiana e compreender os avanços tecnológicos e
científicos que ocorrem na sociedade e as mudanças culturais presentes no espaço e no tempo,
bem como suas relações.
Em relação aos aspectos qualitativos do desenvolvimento, a avaliação considera o Eixo de
Formação da Postura do Estudante (autonomia para os estudos, organização dos materiais,
postura durante as aulas, responsabilidade e compromisso) de acordo com o ano/série que cursa.

Uniforme
É exigido o uniforme padrão diariamente. O estudante que vem à escola com o uniforme completo,
limpo e em bom estado, demonstra responsabilidade e organização. O uniforme é a forma visual mais
rápida de identificação do nosso estudante, favorecendo a segurança para todos.
Uniforme Padrão - uso diário
meias: brancas | tênis: preto, cinza, vermelho, azul-marinho ou branco | camisa: padrão da escola |
bermudas e calças: padrão da escola.
Educação Física:
meias: brancas | tênis: preto, cinza, vermelho, azul-marinho ou branco | camisa: padrão da escola |
bermuda: padrão da escola (feminino - modelo de elanca).

* No período de inverno, em dias frios, o estudante poderá usar, no lugar da bermuda padrão, calça de
microfibra, calça de moletom na cor azul marinho ou jeans azul escuro.

Educação Física
As aulas de Educação Física do 6º ao 9º ano, disciplina curricular, com critérios específicos de
avaliação, são ministradas no turno contrário de aula dos estudantes.

Dispensas e justificativas das aulas de Educação Física
O estudante só será dispensado da prática de Educação Física se apresentar problema de saúde,
comprovado por atestado médico; também nos casos de o estudante residir fora do município de
Cachoeiro de Itapemirim. Os atestados e justificativas de faltas às atividades deverão ser entregues
diretamente à Secretaria da escola.

Ensino
Fundamental:
para fechar um
ciclo e se preparar
para o outro.

Ensino
Médio

Conhecimento para o hoje
e o amanhã. Preparando
para grandes conquistas!

Os procedimentos colocados em prática no Ensino Médio instigam e propiciam o diálogo entre as
ciências, as sociedades, as culturas, de forma que o estudante compreenda as necessidades
humanas de sua contemporaneidade, posicione-se diante delas e elabore propostas de
intervenção na realidade, através de um conjunto de propostas e ações para (re)construção da
sociedade.

O trabalho do Professor
O trabalho do Professor oferece subsídios aos processos de ensino e aprendizagem através de uma
base sólida de conteúdos ,pois é ele quem possui competência específica na área do conhecimento e gera
relações entre as outras áreas ,buscando a noção do todo. É quem acolhe, nutre ,sustenta e assim,
permite aos estudantes a autonomia cognitiva. As ações didáticas são dinamizadas com diversas
atividades para apoiar e orientar a aprendizagem dos estudantes.

O trabalho do Estudante
Para haver uma efetiva apropriação e significação dos conteúdos trabalhados, os estudantes são
instigados a pensar, refletir e hipotetizar sobre os assuntos. Ao considerar que a informação, sobre os
mais variados assuntos está amplamente disponível para a sociedade, os estudantes não necessitam
somente de mais informações, mas precisam aprender a organizá-las, interpretá-las e atribuir-lhes
sentido, ou seja, produzir conhecimento.
O educando, ao assumir seu papel de estudante, reconhece a necessidade da aprendizagem
contínua e de desenvolvimento autônomo, sendo o principal responsável para gerir sua vida
estudantil, sendo protagonista no processo.

Avaliação
O ato de avaliar constitui-se no processo ação-reflexão-ação no qual o professor redireciona o
ensino no sentido da aprendizagem. Entendemos a avaliação, então, como processo, não a
restringindo a um momento final da verificação dos resultados; ao contrário, ela permeia toda a
ação pedagógica e possibilita a correção de rota no processo de ensino e aprendizagem.
De acordo com a matriz curricular do Ensino Médio, os eixos cognitivos, comuns a todas as áreas, e
que indicam as competências a serem adquiridas e desenvolvidas pelos estudantes são: dominar
linguagens, compreender fenômenos, resolver situações problema e construir argumentação, bem
como elaborar propostas de intervenção na sociedade. Os objetos do conhecimento definidos pela
matriz curricular do Ensino Médio são desenvolvidos, em grande parte, até o 2º ano do EM. Dessa forma, durante o
terceiro ano, o estudante revisa conceitos e amplia possibilidades de aprendizagem corrigindo rota
no desenvolvimento de habilidades e competências.
Com o objetivo de possibilitar o acompanhamento sistemático do aproveitamento escolar dos
estudantes, a escola disponibiliza para os responsáveis, em seu site, o Portal dos Pais. A senha para o
acesso é entregue no ato da matrícula e oportuniza a participação dos pais no dia a dia do filho
na escola, inclusive como o acompanhamento de tarefas escolares.

Procedimentos e Instrumentos de Avaliação
De acordo com a proposta de trabalho e com o cronograma definido é entregue no início de cada
trimestre um calendário de avaliação.

Ao final de cada trimestre o estudante será convocado, se necessário, para realizar avaliação
de recuperação.
O terceiro ano do ensino médio consolida o processo avaliativo através de simulados ENEM, da Maestro
Educação, Plataforma SAS e Plataforma PAR.
Avaliação Substituta
Quando necessário, o estudante terá direito a realizar avaliação substituta, obedecendo aos seguintes
critérios:
1 - Requerer, junto à Orientação Educacional, avaliação substituta com apresentação de atestado
médico e pagamento de taxa.
2 - A avaliação substituta será realizada na data determinada em calendário e contemplará o
conteúdo definido pelo Professor.
Uniforme
É exigido o uniforme padrão diariamente. O estudante que vem à escola com o uniforme completo,
limpo e em bom estado, demonstra responsabilidade e organização. O uniforme é a forma visual
mais rápida de identificação do nosso estudante,oferecendo a segurança para todos.
Atendimento Personalizado

Cada estudante será observado e avaliado de modo individual, assim, o atendimento aos
estudantes acontecerá de forma personalizada e quantas vezes forem necessários. Através do
acompanhamento da correção dos Simulados via Plataformas , o estudante
recebe informações sobre seus pontos de excelência e seus pontos de melhoria em relação ao
desenvolvimento das suas habilidades e competências , além de ter disponível um banco de
questões para realizar a correção de rota e superar dificuldades.
Exercícios de Ratificação de Aprendizagem - RA's

O estudante terá a oportunidade de fazer uma autoavaliação da aprendizagem, através da
realização de exercícios de ratificação da aprendizagem (Ra's). É de responsabilidade do estudante
retirar as atividades no Portal do Estudante, realizá-las e acompanhar a correção através do portal.
Caso necessite, o estudante terá a sua disposição o contato via e-mail com
os Professores.
Monitoria

O sistema de monitoria apresentado pelo CIAC Raymundo Andrade, através do e-mail dos
Professores, está à disposição do estudante para consultas relativas aos exercícios do dia a dia e aos
exercícios quinzenais (Ra's), que funcionam como complemento dos conteúdos de sala de aula.
Com isso, o estudante é estimulado a estudar diariamente, a perceber suas dificuldades e,
principalmente, a buscar soluções para elas. Com a monitoria na internet, o estudante otimiza o
tempo de estudo, para que este se torne cada vez mais eficiente.
Disciplina Master/ SUPER MÉDIO
INTENSIVO MED: carga horária mais ampla e especial com as disciplinas específicas para Biomédicas.
Aulas extras no período vespertino, com valores extras.
INTENSIVO ENG: carga horária mais ampla e especial com as disciplinas específicas para Engenharias.
Aulas extras no período vespertino, com valores extras.

''A arte de pensar é a arte de fazer perguntas inteligentes.''
Quando dizemos que autonomia é um dos princípios que deve nortear o trabalho da escola com o
educando, compreendemos que há momentos em que o estudante deverá trabalhar sozinho em
casa, exercitando assim esse princípio.
O estudo em casa faz parte do compromisso do estudante, que deve procurar um local
apropriado para estudar em casa de acordo com suas necessidades e características. Um espaço
que favoreça a atenção e a concentração. A leitura dos conteúdos em voz alta favorece a sua
compreensão - é importante entender o significado das palavras que lê.
É imprescindível estabelecer horários fixos para estudar em casa. Uma boa dica é começar
estudando os conteúdos ministrados em aula.
Portanto, é fundamental o planejamento do horário de estudo. Reserve diariamente o horário para
realização das tarefas de escolares. Também é necessário reservar horas, para estudar em casa a
matéria do dia. Organize a agenda semanal e defina a proposta de estudo.
Depois de cada matéria estudada, descanse de 15 a 30 minutos para poder voltar à outra.
Em cada disciplina, releia o conteúdo dado no dia e refaça os exercícios. Tendo dúvidas, marque
as questões e pergunte aos Professores, ou até mesmo, aos seus colegas. Reserve espaços para
você dedicar mais horas às matérias que tiver maior dificuldade.

DICAS IMPORTANTES
- Mantenha-se atento às aulas.
- Evite distrações, como conversas paralelas, bilhetinhos, redes sociais em horários indevidos etc.
Às vezes, 10 minutos perdidos com desatenções significam horas de estudo solitário.
- Anote com cuidado tudo o que achar necessário.
- Não leve dúvidas importantes para casa. Não deixe de perguntar ao Professor sobre o assunto em
questão.
- Utilize a monitoria do Professor via e-mail.
- Realize com dedicação as atividades do dia a dia .
Assim, o estudante, para obter bons resultados, precisa de empenho e dedicação aos estudos.
Esse é o seu trabalho!

Os três anos do
Ensino Médio,
correspondem a uma
das fases mais importantes
da vida de um jovem.
É nesse período que são
definidos interesses e
aptidões que vão pautar o
seu direcionamento
profissional.
Os estudantes contam
com o apoio de Professores
em constante formação
e com ferramentas pedagógicas
e tecnológicas que os
preparam para o alcançar
as melhores notas no ENEM e
nos processos seletivos das
melhores universidades do país.

Garanta para o
seu filho o

MELHOR
que ele pode ser!

Projeto Conexões (Ensino Fundamental e Ensino Médio)
Em parceria com a MAE - Maestro Educação, o CIAC
realiza o Projeto Conexões. O Projeto Conexões acredita que a
educação contemporânea propõe um ensino baseado em uma
educação libertadora, tendo como perspectiva a transformação
da sociedade em que vivemos, possibilitando aos estudantes
desenvolver uma série de habilidades e competências,
preparando-os para a elaboração de propostas de intervenção na

sociedade, de modo a ampliar os resultados nas avaliações externas e a ressignificar a leitura, a
escrita e a resolução de problemas.
MAE - Maestro Educação é uma empresa de assessoria pedagógica. As ações estão concentradas
na elaboração, desenvolvimento e implementação de projetos educacionais, bem como na
elaboração e realização de estudos vivenciais, formação de educadores e construção de materiais
didáticos. A equipe é formada por profissionais da área educacional com ampla experiência, coordenada
pelo Prof. Valther Maestro. Em parceria com os profissionais do CIAC, a Maestro acompanha o
o desenvolvimento dos nossos estudantes através de avaliações e consequentes correções de rota.
Nosso objetivo é gerar ações que garantam que o conhecimento seja construído de forma
prazerosa, lúdica e significativa, em que o estudante vivencie seu protagonismo pois acreditamos
que a Educação é um dos caminhos para a mudança no mundo em que vivemos.

Projeto de Educação Tecnológica (da Educação Infantil ao Fundamental II)
Com foco no desenvolvimento de habilidades e competências,
com aplicações reais, tendo como base a manipulação dos
conjuntos de educação tecnológica da LEGO EDUCATION, esse
programa parte de construções concretas a partir das quais os
estudantes aprendem conceitos de tecnologia e avançam em
suas aprendizagens, chegando ao Fundamental II às aprendizagens
em programação.
O conceito pedagógico de que é melhor aprender fazendo, no
CIAC, se materializa também através das aulas de educação
tecnológica - os Makerspaces, ou Cultura Maker.

Estudo do Meio (da Educação Infantil ao Ensino Médio)

O Estudo do Meio faz parte do nosso Projeto Pedagógico e, como tal,
inclui-se na programação de estudos de cada série, de acordo com os
objetivos traçados para cada uma. O Estudo do Meio é um procedimento
educacional essencial para a aprendizagem significativa e para o
aprimoramento das habilidades e competências que os paradigmas
educacionais contemporâneos exigem.
Com a proposta, o estudante compreende os conteúdos escolares de forma dinâmica e amplia as
possibilidades de desenvolver vários processos cognitivos de construção do conhecimento, das
capacidades de analisar, observar, verificar e relacionar fenômenos e linguagens.
Os Estudantes do Século XXI – características e desafios para pais e escolas
Diferente de todos que passaram pelas escolas até o ano 2000, as atuais gerações possuem
características específicas, nunca antes presenciadas. De modo geral, esses jovens acreditam que
a felicidade é algo diário e contínuo, e que a vida deve ser vivida de maneira intensa. São
habilidosos na busca de informações no mundo digital e emitem opinião sobre tudo, mas não
sabem fundamentar suas opiniões e não conseguem lidar bem com frustrações, perdas e
insucessos.
Os jovens utilizam muito bem as ferramentas tecnológicas, mas não possuem paciência para
organizar ações domésticas, como por exemplo: consertar uma torneira, um chuveiro ou fazer
almoço. São impacientes, criados no mundo onde tudo é “fast” não conseguem entender que a
vida é feita de processos, que nem sempre são instantâneos. Possuem pouca resistência física e
quase nenhuma persistência, não lutam pelo que querem, pois muitas vezes nem sabem o que
querem. Não planejam o futuro, e quando isso deve ocorrer, ficam angustiados. Possuem a certeza
de que tudo já está pronto. Gostam quando os adultos percebem a sua genialidade, querem ser
reconhecidos rapidamente, mudam de planos quando não são reconhecidos.
Estamos falando da primeira geração global de brasileiros, que teve mais acesso à educação,
conhece um segundo idioma e sonha em viajar para outros países para realizar um intercâmbio
e/ou complementar seus estudos. É uma geração que teve muito mais do que seus pais e infinitas
vezes mais que seus avós. Conseguem fazer 2, 3, 4 ... 20 coisas ao mesmo tempo. Quando
conseguem ter certeza do que desejam, possuem foco e sabem fazer bons filtros, estão sempre se
atualizando e são flexíveis.
Ao mesmo tempo, a sociedade busca jovens multiplamente engajados, solidários, criativos,
preocupados com interesses coletivos e que são exemplares em seus atos. Assim sendo, um jovem
que busca espontaneamente informações e é responsável pela sua formação. A sociedade
deseja um jovem habilidoso, competente e ético, que respeite as diversidades e lute pelo fim da
desigualdade.
Diante disso, a família e a escola possuem grandes desafios para lidar com tudo isso. Devemos
possibilitar que eles:
· consigam transformar informação em conhecimento;
· ampliem a visão de mundo e os conhecimentos sociais, ambientais e culturais;
· vivenciem momentos de experimentação protagonista e empreendedora;
· tenham uma formação ética, onde a arte faça parte do componente estético que possibilitará a
formação de uma pessoa íntegra que, além de ter suas potencialidades desenvolvidas, possa se
transformar em um profissional humano e transformador da sociedade.
Valther Maestro - PHD em Educação

Escolinhas Esportivas
e Culturais

TEATRO
O teatro na escola permite que o educando desenvolva referências que contribuam para sua educação
integral, abrindo um leque de possibilidades para que demonstre outros tipos de inteligências. As aulas de teatro
acontecem em horário contrário ao de estudo, um dia por semana, com duração de 1h 30min.

(Vagas: mínimo 10 e máximo 20)

NATAÇÃO
A natação é um dos esportes mais completo que existe, pois trabalha com quase toda a musculatura do
corpo, e envolve atividades cíclicas e aeróbicas. As aulas acontecem em horário contrário ou no próprio turno de
de estudo (educação infantil) , duas vezes por semana.

(Vagas: mínimo 5 e máximo 12, considerando as faixas etárias)

BALLET
O ballet, como dança, possibilita o desenvolvimento de habilidades que incluem o desenvolvimento de ritmo,
noção de espaço e gestos, respeitando as diferenças individuais e desempenho corporal. As aulas acontecem
em horário contrário ou no próprio turno de de estudo (educação infantil) , duas vezes por semana.

(Vagas: mínimo 5 e máximo 10)

FUTSAL
Companheirismo e espírito de equipe. O futsal desenvolve capacidades físicas importantes como coordenação
motora, força e potência muscular, flexibilidade, velocidade e agilidade. As aulas acontecem em horário
contrário ou no próprio turno de de estudo (educação infantil) , duas vezes por semana.

(Vagas: mínimo 5 e máximo 10)

JUDÔ
O judô trabalha com movimentos que exigem estratégias para imobilizar o adversário na luta. Trabalha a
autoestima, a concetração a disciplina e respeito. As aulas acontecem em horário contrário ou no próprio turno de
de estudo (educação infantil) , duas vezes por semana.

(Vagas: mínimo 5 e máximo 10)

* Os horários das escolinhas
serão disponibilizados no início
do ano letivo de 2020.

Setores de Atendimento
Assessoria de Ensino
É o serviço que orienta, acompanha e avalia o trabalho desenvolvido pelos professores, favorecendo o
alcance dos objetivos e da qualidade do processo pedagógico, e o trabalho está organizado por segmentos
de ensino.
Educação Infantil: 2101-4865 | Ensino Fundamental I: 2101- 4866 | Ensino Fundamental II: 2101- 4875 | Ensino Médio: 2101-4879

Biblioteca: 2101- 4851
É responsável pelo atendimento ao aluno e comunidade escolar, no que se refere à empréstimo de acervo e
apoio às pesquisas.
Coordenação Disciplinar: 2101-4852
É o serviço destinado a promover a integração e o relacionamento entre alunos, procurando manter a
disciplina, a ordem e a segurança na Escola.
Direção Pedagógica: 2101-4853
É responsável pelo gerenciamento das atividades pedagógicas da escola e pelo acompanhamento das
atividades da Assessoria de Ensino, Orientação Educacional, Coordenação Disciplinar e pela orientação e
assistência aos Professores, buscando promover a melhoria permanente da qualidade de ensino.
Direção Administrativa e Financeira: 2101-4857 | 2101-4870
É o serviço responsável pelo gerenciamento e organização das atividades administrativas e financeiras da
escola.
Orientação Educacional
É o serviço que orienta o aluno no aspecto social, afetivo e comportamental, cooperando para seu
desenvolvimento integral.
E. Infantil: 2101-4865 | E. Fundamental ( 1° ao 5° ano) : 2101-4864
E. Fundamental (6° ao 9° ano) : 2101-4863 | Ensino Médio: 2101- 4879
Secretaria: 2101-4854
É o serviço responsável pela documentação dos alunos e da Escola. Seu horário de funcionamento é de
segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 30min.
Tesouraria: 2101-4867
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É o serviço responsável pelo recebimento de taxas, mensalidades escolares e vendas de livros. Seu horário de
funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 30min. O pagamento da mensalidade será efetuado
no banco, através de boleto bancário.
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Sempre
!

Uma ESCOLA COMPLETA!

