
 

Ampliação do currículo - EF2 

Caros Pais do Ensino Fundamental 2,  

Há alguns anos, o Ensino Fundamental 2 da Santi conta com um currículo complementar ao 
currículo obrigatório, cujo objetivo é enriquecer a formação dos alunos por meio da aquisição 

de competências para atuação no mundo contemporâneo. Até o ano passado, algumas 

destas propostas eram opcionais no período da tarde. 

A partir deste ano, integramos novos cursos ao currículo, ampliando assim a formação dos 
alunos que cursam o Ensino Fundamental 2 na Santi, visando a formação integral dos nossos 

jovens. Embora tenham caráter complementar, a partir deste ano passam a ser obrigatórios 

e oferecidos a todos os alunos no horário regular de aula. Confira: 

6º ano: PE - Procedimentos de Estudo 

Foco nas competências relacionadas a aprender a aprender. 

Carga horária: 1 aula semanal. 

Professora: Daniela Venturi de Abreu 

7º ano: Competências Socioemocionais 

Com foco no eu, no outro e no mundo, o curso será dividido em 3 trimestres durante os 
quais os alunos terão formação em mindfulness (1° trimestre), irão aprender aspectos 

relacionados à atuação em grupo - escuta ativa, feedback, colaboração, processo decisório 

em equipe, planejamento, dentre outros (2° trimestre) e irão se relacionar com o mundo a 

partir de uma ação de impacto social positivo - da ideia à execução (3° trimestre). 

Carga horária: 1 aula semanal. 

Professores: Daniela Degani, Alexandre Lerman e Bruno Kibrit 

8º ano: PB - Projeto Bilíngue - Garbology e Games & Coding 

No primeiro trimestre, participarão do curso Garbology, com foco nas questões relacionadas 

ao consumo sustentável e gestão de resíduos. No segundo e terceiro trimestres, os alunos 

farão um curso de programação e confecção de games, linguagem considerada fundamental 
para a alfabetização digital. Ambos serão ministrados parcialmente em inglês. 

Carga horária: 1 aula semanal. 

Professores: Ivan Staicov e Equipe Let´s Code 

9º ano - Lab de Projetos - Design Thinking 

Com duas aulas semanais durante todo ano, por meio da abordagem do Design Thinking, os 

alunos serão convidados a refletir sobre problemáticas e elaborar projetos de solução, 
aprendendo conceitos que vão da empatia, ideação, planejamento até a prototipagem de 

produtos e ideias. 



Professor: Fabio Silveira 

  

O curso Garbology, que em 2017 foi ministrado do 6º ao 8º, fica concentrado em um 
trimestre do 8º ano, dando espaço para as demais frentes de trabalho. 

A estes novos componentes curriculares demos o nome de CURRÍCULO 21, por terem como 

foco principal o desenvolvimento de competências para o século XXI, as quais também são 
desenvolvidas nas demais séries e áreas. Com o Currículo 21, reafirmamos o nosso 

compromisso de ser uma escola conectada com as demandas contemporâneas. 

Mais detalhes sobre os novos cursos serão apresentados aos alunos e também nas reuniões 
de pais em março. Até lá, estamos à disposição para esclarecer dúvidas. 

  

Atenciosamente, 

EQUIPE SANTI 

 


