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Dinâmica da Reunião



LÍNGUA PORTUGUESA
Professora Caroline e 

Professor Manoel



Reflexão e expressão a partir de citação motivada:
▪ Oralidade;
▪ Posicionamento; 
▪ Escrita de reflexão a partir 
    de conversa com familiares;
▪ Pesquisa e Autoria.

Aprendizagem: SOU PESQUISADOR, SOU AUTOR!
▪ Fichamento como gênero permanente.
▪ Aprendizagem por projeto;
▪ Motivação: interesse do aluno + propósito real;
▪ Leitura compartilhada;
▪ Escrita: 1ª, 2ª e 3ª versões. 

Características do curso



Ficha de acompanhamento: desenvolvimento de 
competências e habilidades linguísticas

 

Acompanhamento da 
aprendizagem

Postura
Leitura e 

compreensão 
textual

Escrita

Oralidade



Panorama geral do curso: 
conteúdos

Escrita Literatura e Leitura Análise e reflexão sobre a 
língua

Oralidade

1º TRI Entrevista
(prod. oral e escrita)

Fichamento
(tópicos, esquemas)

Relato de viagem
(memória, descrição, 
subjetividade)

“A invenção de Hugo 
Cabret”, B. Selznick
(linguagem verbo-visual, 
representação do cinema,  
adolescência e identidade)

Imagem (HQ, tirinhas) 

Reportagem 
(compreensão, inferência, 
correlação, reflexão)

Morfossintaxe: 
introdução
(retomada classes de palavras - 
Morfologia / frase, oração, 
período - Sintaxe).

Termos essenciais da 
oração (sujeito e predicado)

Verbo e locução verbal
Paragrafação

Respeito ao turno 
de fala 
(saber ouvir e ser ouvido)

Expressar dúvidas
(saber articular 
questionamentos 
oralmente)

2º TRI Artigo de opinião
(argumentação, 
referenciação, debate, 
posicionamento).

Conto de ficção 
científica
(enredo, construção de 
efeitos de sentido)

Textos informativos 
(Reportagem, Notícia)

Contos 

Textos de divulgação 
científica

Conjunção, preposição e 
interjeição

Tipos de predicado

Aspas, parênteses, 
vírgula.

Expressar opinião
(saber articular ideias 
oralmente, emitir opinião 
com clareza, saber 
argumentar)

Seminário (oralidade, 
esquema e explicação, 
saber explicar conceitos)

3º TRI (Auto)biografia
(objetividade, cronologia, 
intenção, parcialidade)

Poemas
(haicai, poesia concreta, 
poesia)

Crônicas (urbana e com 
diálogo argumentativo)

Termos integrantes da 
oração (complemento verbal, 
complemento nominal, agente 
da passiva, ordem direta).

Crase

Sarau
(oralidade, expressão, 
declamação, ritmo, 
entonação)



CIÊNCIAS
Professor Stefan



Projeto Vida fora da 
Terra



● Ecossistemas

● Biomas aquáticos (água 
doce e água salgada). 

● Biomas terrestres 
brasileiros (Mata Atlântica, 
Cerrado, Floresta Amazônica, 
outros e variantes e transição 
dos biomas).

● Biomas costeiros (ambientes 
de transição – Mangues, 
Costões Rochosos, Restinga).

1º TRIMESTRE



● Biomas terrestres mundiais 
(Deserto, Tundra, Floresta 
Equatorial, outros...).

● Como os fatores limitantes 
afetam a distribuição e a 
vida dos seres vivos.

● Estudo de Meio para a 
Ilha do Cardoso 
(englobando Iguape e 
Cananeia)– Pré-campo, 
campo e início de 
pós-campo.

1º TRIMESTRE



● Aprofundamento dos Biomas 
mundiais terrestres (Savanas, 
Florestas Temperadas, outros...).

● Continuação da etapa de 
pós-campo do estudo do meio 
(análise e reflexão sobre os dados 
coletados e obtidos).

● O impacto humano nos Biomas – 
relação com a economia, cultura, 
outros...

● Hoje, existe algo no ambiente que 
seja natural? Ou é tudo 
artificial/impactado pelo humano? 

2º TRIMESTRE



● Relação da Terra com o universo 
(Astronomia, Astrofísica e 
Astrobiologia).

● Teorias do surgimento da vida no planeta, 
de evolução e de formação das estrelas e 
universos.

● Projeto Vida fora da Terra. Reflexões 
sobre possibilidades, sobre avanços de 
pesquisas - Abordagens em Ciências, 
Geografia e L.P.

● Problematizações e debates sobre temas 
relacionados com o universo e a evolução 
(Há vida fora da Terra? Qual o futuro da 
Terra? O que são zonas habitáveis? 
Programas Espaciais? Outros).

3º TRIMESTRE





GEOGRAFIA
Professora Andréa



FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL
● Expansão território brasileiro
● Ciclos econômicos (pau Brasil, cana de açúcar, 

pecuária, drogas do sertão, mineração e café)

 FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO
● Povos formadores: matriz indígena, negra e 

branca;
● Diversidade  étnico-cultural;

POPULAÇÃO BRASILEIRA
● Distribuição da população
● Dinâmica da população
● Processo de migração

Estudo de Meio - Ilha do Cardoso / Cananeia 

1º trimestre



MERCADO DE TRABALHO
● População Economicamente ativa 
● Setores econômicos
● Transformação do mercado de trabalho
● Trabalho Infantil / Mulher no mercado de trabalho

SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO
● Produto Interno Bruto
● Condições de vida  e IDH
● Indicadores Sociais e as políticas públicas

REGIONALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO
● Critérios de regionalização
● Regionalizações do Brasil (IBGE, regiões geoeconômicas e Quatro 

Brasis)

2º trimestre



REGIÕES BRASILEIRAS: MACRORREGIÕES DO IBGE 

● Região Sudeste
● Região Sul
● Região Centro-Oeste
● Região Norte
● Região Nordeste

3º trimestre



Projeto Vida fora da 
Terra



EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor Diogo



Na Santi, desenvolvemos uma cultura que 

 busca garantir o espaço da diversidade, 

democracia e autonomia. Nossa expectativa é 

que os alunos sejam capazes de tomar decisões e 

solucionar problemas do seu cotidiano e de seu 

ambiente, buscando uma formação ética e 

reflexiva.

Educação Física Escolar



Objetivos: 
● Participar de atividades corporais, manter relações equilibradas e 

construtivas com os colegas, respeitando as características físicas e o 

desempenho de cada um;

● Entender as diferentes manifestações da cultura corporal sem 

discriminação nem preconceito, valorizando e participando delas;

● Ter acesso à cultura do movimento, conhecendo a história, as regras 

e as curiosidades sobre jogos, esportes, atividades rítmicas e 

expressivas, ginástica e lutas;

● Desenvolver as capicacidades: motora, cognitiva, afetiva e social, 

com criticidade.

Educação Física Escolar



1º Trimestre 

Handebol
Beisebol
Futsal tático
Ginástica Olímpica e movimentos  

2º Trimestre

Fut 7 Showball
Danças culturais brasileiras
Dodgeball
Voleibol

3º Trimestre

Voleibol- rodízios
Basquetebol marcação
Lutas, Judô - Histórico e movimentos 
básicos.

Educação Física Escolar



Perguntas



HISTÓRIA
Professor Lucas



● Compreender a função dos mitos e 
heróis na sociedade;

● Refletir sobre as relações de poder na 
construção da memória social;

● Pensar sobre as relações entre crença, 
organização social e modo de produção;

● Perceber, a partir da análise das 
Cruzadas, a construção do “outro” no 
imaginário cristão;

● Refletir sobre a permanência da 
mentalidade medieval nas grandes 
navegações.

1° Trimestre



● Compreender a diversidade cultural 
presente nas comunidades indígenas;

● Analisar as relações entre indígenas e 
europeus;

● Perceber as permanências coloniais no 
imaginário social brasileiro;

● Identificar os interesses econômicos de 
Holanda e Portugal em relação ao 
Brasil;

● Entender a relação entre modo de 
produção e vida cotidiana.

2° Trimestre



● Refletir sobre o impacto do trabalho 
escravo em uma sociedade;

● Compreender a estruturação do 
comércio atlântico;

● Analisar as rupturas e permanências a 
partir do encontro entre culturas;

● Compreender as relações comerciais 
interafricanas;

● Compreender as formas de resistência e 
as revoltas contra o sistema colonial.

3° Trimestre



INGLÊS
Professor André



Projeto “Santi News”

1º Trimestre

Produção escrita: textos de notícia sobre temas variados e textos de previsão do 
tempo. Estratégias de escritor: antecipação, planejamento de texto, revisão 
autônoma e reescrita.

Produção oral: gravação de um vídeo de notícia e previsão do tempo no formato 
telejornal.

Leitura e análise: textos de notícia sobre temas variados e textos de previsão do 
tempo.

Compreensão auditiva: vídeos e áudios autênticos de notícias e previsão do 
tempo.

Análise e reflexão sobre a língua: tempos verbais simple past e past continuous 
(e o contraste entre eles), pronomes relativos, diferentes tipos de futuro (simple 
future, be going to e present continuous for future arrangements), first conditional.



Projeto “One-Act Play”

2º Trimestre

Produção escrita: transformação de peças de um ato em contos. Estratégias de 
escritor: antecipação, planejamento de texto, revisão autônoma e reescrita.

Produção oral: leitura dramatizada e apresentação de peças de um ato, 
entonação e pronúncia específicas do gênero.

Leitura e análise: contos variados e paradidático “Five One-Act Plays”.

Compreensão auditiva: vídeos e áudios autênticos de leitura dramatizada.

Análise e reflexão sobre a língua: tempo verbal present perfect e suas 
variações (ever, never, yet, already, just, for e since), contraste entre present 
perfect e simple past.



Projeto “Habits Surveys”

3º Trimestre

Produção escrita: análise de dados obtidos em pesquisa. Estratégias de 
escritor: antecipação, planejamento de texto, revisão autônoma e 
reescrita.

Produção oral: apresentação dos resultados de uma pesquisa.

Leitura e análise: análise de dados, textos informativos sobre hábitos.

Compreensão auditiva: vídeos e áudios autênticos de textos 
informativos.

Análise e reflexão sobre a língua: diferentes tipos de presente e os 
seus usos, vocabulário relacionado ao gênero, expressões idiomáticas e 
phrasal verbs.

https://docs.google.com/forms/d/1sFTrXhdltjuV19JlAbVoOR7J3HJWoXBGoYyZXu4-byU/viewform?edit_requested=true
https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTA3MzY5MjQ0NDda/MjU5Nzk4NDE3MzVa#MTYyMDE3MjIyNVpa


Phonetics

SHEEP SHIP CHEAP CHIP

/ʃiːp/ /ʃɪp/ /tʃiːp/ /tʃɪp/

TREE FREE THREE

/triː/ /friː/ /θriː/



International Phonetic Alphabet

IPA



Mindfulness
Daniela Degani



É a qualidade de, intencionalmente, prestar atenção 

no momento presente, de uma maneira aberta e sem 

julgamento.

Treina habilidades: atenção, equilíbrio emocional, 

compaixão.

O que é mindfulness?



Perguntas



ESPANHOL
Professora Débora



● Compreender o que ouvem, comunicar-se, produzir 

textos e desenvolver na leitura o olhar crítico;

● Gramática dentro do estudo dos gêneros; 

● Proposta de ensino em situações reais de uso e 

materiais autênticos; 

● Uso do idioma na sala de aula.

Eixos do Ensino do Espanhol na Santi



Leitura: relatos de rotina de crianças de outros países, histórias em 
quadrinhos, textos sobre personagens hispânicos, biografias dos 
desenhistas.

Produção escrita e produção oral: escrever e contar sua rotina para o 
grupo, preparar uma apresentação da própria rotina e transformá-la em 
uma animação, usando recursos tecnológicos.
 
Compreensão auditiva: escutar a rotina dos colegas de sala, vídeos de 
pessoas falando sobre sua rotina.

O que se aprende: ao falar da própria rotina ou da rotina de alguém, 
revisam e ampliam os verbos no Presente do Indicativo, verbos reflexivos, 
colocação pronominal; aprendem a perguntar e dizer as horas e também 
usá-las adequadamente para situar ações diárias; preposições, 
organizadores textuais, entre outras aprendizagens.

1º Trimestre



Leitura: biografias e disparo da leitura do paradidático El príncipe de la 
niebla.
 
Produção escrita: pesquisar e registrar informações sobre 
personalidades que fizeram algo por um mundo melhor, mais justo.
 
Compreensão auditiva: documentários, reportagens, vídeo-biografias.
 
Produção oral: produzir uma vídeo-biografia de uma personalidade a 
partir de pesquisa e seleção de informações.
 
O que se aprende: para escrita da biografia, aprendem a forma e uso 
de dois tempos de passado, o Pretérito Indefinido e o Pretérito 
Imperfeito; pesquisar, selecionar informações relevantes e organizá-las 
cronologicamente, usar organizadores discursivos para produzir texto 
coeso e coerente, revisar os números e usá-los adequadamente para 
falar de datas.

2º Trimestre



3º Trimestre

Leitura: Textos sobre gastronomia típica de países hispânicos.
 
Produção escrita: Produção de textos informativos sobre 
gastronomia típica brasileira para leitores hispânicos - Produção de 
um site ou material informativo para mídias digitais.
 
Compreensão auditiva: programas sobre gastronomia e culinária, 
entrevistas com especialistas no tema.
 
Produção oral: apresentação de pesquisas sobre pratos tradicionais 
hispânicos, apresentação de receitas.
 
O que se aprende: conhecer e comparar produtos e pratos típicos 
da gastronomia hispânica com a brasileira, vocabulário relacionado 
ao tema, sequência no aprendizado de tempos de passado e 
presente e seu uso adequado ao contexto. 



Objetivo: Escrever biografias e produzir uma vídeo-biografia
 
Resumo do percurso: 

▪ Leituras 
▪ Análise de modelos, reflexão sobre a língua e exercícios de 

sistematização: Pretéritos Indefinido e Imperfeito, organizadores 
textuais

▪ Escolha de uma personalidade a ser biografada
▪ Produção individual

– Pesquisa, seleção e registro cronológico de conteúdo 
– Escrita das biografias

▪ Novamente em grupo
– Produção de vídeo-biografia utilizando recursos tecnológicos 

com apoio da Conectar Educadores

Projeto: Por un mundo mejor





http://www.youtube.com/watch?v=88h7QSy2Kq8


MATEMÁTICA
Professora Rita



Matemática

- Todos podem aprender Matemática. 

- Erros são valiosos.

- Perguntas são realmente importantes.

- A Matemática envolve busca de sentido, conexões e 

comunicação.

- A aula de Matemática envolve aprendizado, não 

apenas desempenho.

- Profundidade é mais importante que rapidez.



1º Trimestre
DIVISIBILIDADE E MULTIPLICIDADE

● Sequências e resolução de problemas.
● Múltiplos e divisores 
● Critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15.

PADRÃO DE GAUSS

NÚMEROS RACIONAIS
● Representação fracionária, decimal e percentual. 
● Operações com os racionais
● Problemas envolvendo proporcionalidade. 

PORCENTAGEM
● Cálculo de porcentagens
● Resolução de problemas



NÚMEROS NEGATIVOS E POSITIVOS
● Conceito, operações, expressões numéricas
● Resolução de problemas

         

PLANO CARTESIANO
● Eixos coordenados
● Localização e representação de pontos

                       

PROPORCIONALIDADE
● Razão e proporção
● Resolução de problemas usando Regra de Três

                         

ÁREA E PERÍMETRO
● Cálculo de áreas e perímetros
● Resolução de problemas  

ÂNGULOS
● Giros e proporção no relógio. 

2º Trimestre



FRAÇÃO
● Resolução de problemas

TRIÂNGULOS
● Conceito, elementos, classificação 
● Construção com régua e compasso 

QUADRILÁTEROS
● Conceito, elementos,classificação, características

LINGUAGEM ALGÉBRICA 
● Padrões, fórmulas e generalizações
● Variáveis e incógnitas
● Operações algébricas simples
● Equações (conceito e resolução)

3° Trimestre

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=psZ7k5drygqBNM&tbnid=i3P-l0nHF40qrM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25986&ei=B6RJUZvlKoy68wS2x4GwAw&psig=AFQjCNHg3ErzGUAGmmyJhqiMgnQhO2ag-Q&ust=1363867015743627


Competências socioemocionais - 
Formação de grupos e ação 

social - Alexandre





https://docs.google.com/file/d/14ZfLn373pJS8flHATueMxL75ojFxalsy/preview


Arte
Professores:
João, Sandra e André 



Módulos de Artes 
2019



Espaços para fazer arte



  Levar a arte para fora dos muros 

  Alinhamento

T  

 

Saídas pedagógicas nos 3 trimestres

Apresentar resultado  
● entre as turmas ( encontros e trocas regulares) 
● espaço Santi
● para fora da escola ( plataforma digital e/ou público real) 



O Muro









próximos temas/ trimestre

Contrastes

A lata



Artes Visuais 
Professora Sandra Avellar

Durante as aulas os alunos serão surpreendidos 
pelas próprias descobertas; ao observarem algo 
nunca visto e nem imaginado, ao desestabilizar e 
transformar os olhares.
As aulas estão focadas em  reflexões  antes,  
durante e após a prática artística.

Jaques Faing 
OLHARencaixa



Teatro 
Professor João Sant’Ana 

Nas aulas de teatro iremos trabalhar com atores 
convidados, improvisações, leituras dramáticas e 
uma reflexão sobre o universo das artes cênicas na 
adolescência.
O trabalho possibilita análise, apreciação, criação e 
experimentações estéticas.
Serão aulas práticas e teóricas com objetivo de 
trabalhar a comunicação verbal e não verbal, 
consciência corporal e vocal.
A relação entre a encenação e a vida cotidiana será 
o fio condutor da pesquisa realizada pelo grupo.



Música
Professor André Moraes 

As aulas de música tem como objetivos:
● Desenvolver a percepção sonora e a apreciação 

musical, de maneira crítica e reflexiva.
● Fomentar habilidades musicais como precisão 

rítmica, afinação, escuta ativa e interpretação.
● Promover as competências sócio emocionais, a 

criatividade e a autonomia por meio de projetos 
criativos coletivos.

● Formar cidadãos que se apropriam da cultura 
musical e compreendem os diversos processos 
criativos da música, para além do 
entretenimento.



Música
Professor André Moraes 

A aula de música não é um momento de treinamento 
específico de um instrumento, nem mesmo uma 
explanação sobre a teoria da música e sua história. 
Por meio de propostas temáticas integradas aos 
outros módulos de Arte (Artes visuais e Teatro), os 
alunos são desafiados a pesquisar, criar e/ou 
interpretar músicas coletivamente.
O aprendizado musical se dá à medida que os 
estudantes vão encontrando os desafios de cumprir 
seus projetos.



Música
Professor André Moraes 

Recursos didáticos

Além do aprendizado que se desenvolve ao longo do 
trimestre, as aulas de música têm se iniciado com 
jogos e práticas em grupo para o desenvolvimento 
de habilidades musicais básicas que dão apoio a 
todos os projetos.



Perguntas


