
 Para aprender mais e melhor

Informação

No século XXI a informação esta na palma da mão, a tecnologia nos faz conectados e bem informados, nosso desafio é transformar 
informação em conhecimento. 
Ensinamos mais do que conteúdo, trabalhamos para que o ambiente de sala de aula seja o espaço do pensar. Investimos muito para 
que eles construam sua autonomia , saibam resolver problemas e sejam capazes de trabalhar em equipe.
Nosso ensino é consistente e inclui muito treino e discussão, fazer muitos exercícios de Matemática, escrever muitas redações, ler 
muitos textos de História, conhecer classificações científicas, seus porquês e os métodos investigativos e também discutir os temas 
previamente, pensar sobre as regras da Matemática  ,debater sobre os caminhos da História:  essa postura resulta em uma aprendiza-
gem que faz sentido.  

Material Didático

Usamos os livros do Sistema Ari de Sá (SAS) de 6º ano até a 3ª série do Ensino Médio. Trata-se 
de material forte com conteúdo adequado e com muitos exercícios e atividades.
Os livros trazem textos claros , conceitos e todo o subsídio necessário para os alunos estudarem 
em casa.

Planos de Estudo

Nossas tarefas ou atividades de casa são configuradas em forma de Planos de Estudo. Esses planos trazem atividades variadas do 
conteúdo que o aluno está estudando em sala. Elas são postadas no site da escola e cabe ao aluno acessá-las e organizar sue tempo 
de forma que estude diariamente a partir da feitura dessas atividades: leituras, vídeos, exercícios, produção de textos , questões de 
múltipla escolha, resumos tec. Aos alunos com dificuldades de se adaptar oferecemos apoio até que esse sistema engrene e possa ser 
administrado pelo próprio estudante.

Avaliação
O ano é organizado em bimestres e a cada uma dessas etapas o aluno faz uma prova 
mensal e uma bimestral, além disso existe uma terceira nota composta de trabalhos,  
exercícios de sala, simulados, provas de mútipla escolha e Planos de estudos e outras 
atividades.



Recuperação

A média da escola é 7,0, para os alunos que não obtiveram média nas avaliações do bimestre  oferecemos uma recuperação semestral 
– feita em julho para os alunos que não somaram 14 pontos e ao final do ano uma recuperação final.

Projetos Especiais:

Aprender vai além da sala de aula, por isso planejamos excursões atividades e eventos que vão além. Seguem alguns dos projetos e 
atividades que recheiam nosso ano letivo:

6° ano – Excursão ao Paiol Grande para estudo de Cartografia.
                Mostra de Arte com exposição dos trabalhos feitos duramte o ano nas aulas de Arte.
                Egito: mostra cultural de História

7º ano – Sarau de Poemas
               Excursão ao Horto e ao Borboletário de Campos do Jordão
               Exposição de Poemas Concretos

8º ano – Excursão a Petrópolis
               Festival de Esquetes do Livro 1808 de Laurentino Gomes
               Projeto de Sexualidade e Prevenção às drogas
               Trabalho Interdisciplinar

9º ano – Trabalho Interdisciplinar

O Trabalho Interdisciplinar acontece 2 vezes no ano e envolve alunos de 8º e 9º anos , eles pesquisam sobre um tema de relevância 
social e elaboram um projeto e uma apresentação. O objetivo é manter nossos alunos conectados e capazes de pesquisar,fazer 
apresentações, argumentar, discutir questões relevantes e movimentar a escola culturalmente.

Esportes

Nossa escola destaca-se pelo trabalho sério e sólido que faz na área de esportes. Trabalhamos com todas as modalidades de esportes 
desde o 6º ano em aulas semanais e promovemos anualmente um torneio chamado JOIJAN – Jogos Internos do Jardim das Nações. 
Nessa competição os alunos têm a oportunidade de jogar pra valer, respeitar as regras, o adversário, experimentar a sensação de 
ganhar e de perder, tão importantes para crescerem fortalecidos.
Os jogos acontecem na útima semana de aula do 1º semestre ,já  é um evento consagrado, os alunos adoram , fazem torcidas organiza-
das, se preparam muito e vibram , o que torna esta semana inesquecível!



Áreas de conhecimento
Linguagem

Matemática

Ciências da Natureza

Ciências Humanas

Lingua estrangeira

Esporte e Arte
Total

Frentes de disciplinas
Gramática
Redação
Literatura
Álgebra

Geometria
Lógica
Biologia
Química
Física

História

Inglês
Espanhol
Espanhol

Arte

6º 7º 8º 9º
 3  3  3 2
2 2 2 2
- - - 2
3 3 3 3
2 2 2 2
- - 1 -
3 3 3 2
3 3 4 2
2 2 3 2
2 2 2 2
2 2 3 2
2 2 2 2
1 1 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
25 25 25 25

Grade Curricular

As aulas de Esporte e Arte dos 8º e 9º anos acontecem no período inverso ao das aulas.

Comunicação com a família

A Orientadora educacional é responsável pela comunicação com as famílias que pode ser feita de diversas formas: por e-mail, sms, para 
convites e comunicados rotineiros. Telefonemas ou entrevistas presenciais quando for um assunto que exija maior atenção.
Também disponibilizamos no site da escola um informativo com todas as datas importantes – atualizadas mês a mês.
É importante dizer que a partir do 6º ano trabalhamos para que o jovem seja portador de suas “notícias” (das datas de semanas de 
provas, como acessar o boletim online, de um evento que precisa comparecer etc) e se comunique com pais contando que houve na 
escola, desenvolver essa capacidade é importante para sua formação moral e investimos nisso a fim de que o aluno se torna dono e 
responsável por sua vida escolar. 

Uso das tecnologias

A escola usa a tecnologia para se comunicar, divulgar e também para educar.
Nossos boletins são online, no site da escola as famílias acessam os resultados bimestrais de sesu filhos com usuário e senha fornecidos 
pela escola, os convites de reuniões e eventos vão via e-mail e sms, mas além disso a tecnologia é usada na escola para educar: nossos 
alunos trazem o celular para escola e precisam usá-lo adequadamente, podem trazer computadores em aulas nas quais são solicitados, 
os professores utilizam a tecnologia em sala de aula a favor da aprendizagem , ou seja, somos conectados e usamos essas ferramentas 
para educar.


