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Dinâmica da Reunião



HISTÓRIA
Professor Lucas



● Refletir sobre a sensação de liberdade na 
sociedade de consumo.

● Relacionar a organização do Estado com 
a propriedade da terra;

● Entender os conflitos em torno da 
reforma agrária em Roma;

● Compreender o modo de produção como 
determinante das relações sociais;

● Compreender a propriedade da terra 
como fonte de poder.

1º Trimestre



● Estabelecer relações entre mão-de-obra 
livre e propriedade privada;

● Entender a formação dos estados 
nacionais;

● Relacionar as interpretações religiosas 
com as diferentes concepções de 
liberdade;

● Perceber a mudança nas relações de 
propriedade como fundamental para o 
desenvolvimento da indústria;

● Perceber a relação entre as mudanças 
na estrutura política e a formação de 
classes sociais.

2º Trimestre



● Perceber a importância da escravidão na 
formação nacional;

● Diferenciar a independência brasileira 
dos demais países da América Latina;

● Analisar a desigualdade estrutural no 
campo brasileiro;

● Entender as mobilizações como 
respostas às tensões sociais;

● Refletir sobre as relações entre 
propriedade e poder político.

3º Trimestre



Projeto do Petar



Uma investigação 
sobre o alto Ribeira

https://www.quilombosdoribeira.org.br//andre-lopes/inicio
https://www.quilombosdoribeira.org.br//andre-lopes/inicio


LÍNGUA PORTUGUESA
Professora Luciana



Caderno Virtual de LP no Classroom



Exemplo de registro feito no caderno



▪ 1º momento (disparador): levantamento de conhecimentos 
prévios, revisão, levantamento de hipóteses, problematização...

▪ 2º momento (realização): constituição de acervo, leitura, 
produção, exercício...

▪ 3º momento (fechamento): reescrita, conclusão, 
sistematização, generalização...

Metodologia de trabalho



Produção de Texto Literatura Gramática (descritiva)

1º trimestre Artigo de Opinião
(plano de texto, discurso de 
autoridade, sofisticação lexical 
economia, paragrafação)

“Frankenstein, uma história 
de Mary Shelley”, Ruy Castro
(ficção científica, clássico universal, 
ressignificação)

Revisão em Morfologia 
(Classes de Palavras, Tempos e 
Modos Verbais)

2º trimestre Miniconto Fantástico
(elemento fantástico, 
estranhamento, o insólito, 
metáforas)

“Metamorfose”, Franz Kafka
(narrativa fantástica - o  fantástico puro, 
clássico universal, apresentação oral)

“A revolução dos bichos”, 
George Orwell
(narrativa fantástica - o fantástico 
maravilhoso, obra datada X clássico 
universal, ressignificação)

Sintaxe 
(Tipos de Sujeito, Transitividade 
Verbal)

3º trimestre Miniaula 
(oralidade, pauta de fala, 
registro de apoio, correção da 
informação, critérios de sucesso)

“A morte e a morte de Quincas 
Berro Dágua”, Jorge Amado

(narrativa fantástica - o fantástico 
estranho, literatura brasileira, escolha 
temática, leitura dramatizada) 

Sintaxe 
(Vozes Verbais, Tipos de Sujeito)

Revisão

Panorama anual do curso de LP - 8º ano de 

2019
Obras datadas e Clássicos Universais



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: infográficos, reportagens e outros textos informativos.
 
Produção escrita: texto informativo sobre povos pré-hispânicos e 
infográfico.
 
Compreensão auditiva: vídeos selecionados sobre o tema, 
reportagens, animações, documentários.
 
Produção oral: apresentação das pesquisas.
 
O que se aprende: ler e criar infográficos usando ferramentas digitais, 
pesquisar para produzir textos autorais, sintetizar ideias; revisão de 
tempos verbais – Presente do Indicativo, Pretérito Indefinido e Pretérito 
Imperfeito, conectores e pronome complemento, comparativos.

 
  

1º Trimestre



Leitura: sinopses e resenhas de livros em sites e blogs 
especializados.
 
Produção escrita: sinopses e resenhas para blog juvenil.
 
Compreensão auditiva: programas de divulgação de cinema, 
vídeos sobre cinema e literatura, trailers de filmes.
 
Produção oral: produção de vídeos para indicações de cinema e 
literatura.
 
O que se aprende: fazer indicações de filmes e livros, dar 
opinião e argumentar em sua defesa; usos de muy e mucho, 
revisão dos verbos gustar e preferir; ampliação de vocabulário.

2º Trimestre
Projeto: Construir um blog sobre temas juvenis



3º Trimestre

Leitura: artigo de opinião e comentários.

Produção escrita: artigos de opinião sobre temas de 
interesse juvenil e comentários relacionados a estes artigos.

Compreensão auditiva e produção oral: reportagens, 
debates temáticos.

O que se aprende: organizar ideias em textos orais e 
escritos, defender opinião, usar organizadores textuais para 
ordenar, reformular, concluir.



Projeto: Blog sobre temas juvenis

Objetivo: construir e alimentar o blog com textos autorais 

produzidos pelos alunos durante 2º e 3º trimestres.

Resumo do percurso

● Leitura e análise da estrutura de textos de diferentes gêneros: 

sinopse, resenha, artigo de opinião - trabalho de 2 trimestres.

● Análise e reflexão sobre a língua e exercícios de sistematização: 

tempos verbais, organizadores textuais, vocabulário.

● Produções textuais individuais em diferentes versões.

● Produções em dupla para publicação no blog, com roteiro para 

pesquisa, escrita e revisão - trabalho autônomo.

● Apoio da Conectar para instruções sobre o blog.



BLOG

BLO
G

https://santioitavos2018.wixsite.com/blogsantioctavogrado


Perguntas



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
Linguagem algébrica

● Expressões algébricas
● Fórmulas e representação de padrões
● Resolução de equações do 1º grau

          
Números e Operações

● Decomposição de números em fatores primos
● Múltiplos e divisores
● Resolução de problemas de mmc e mdc
● Operações e resolução de problemas com frações

       
Tratamento da informação

● Leitura de gráficos de setores e linhas
● Utilização de planilhas do excel para registro, organização e 

construção de gráficos     
             

Geometria
● Ângulos opostos pelo vértice (OPV)
● Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal



Potenciação e radiciação
● Potência com expoente negativo
● Notação científica
● Cálculo e propriedades

Linguagem algébrica
● Cálculo algébrico
● Produtos notáveis 

Porcentagem
● Resolução de problemas: cálculo de juros e descontos

Geometria 
● Classificação dos triângulos
● Classificação e propriedade dos quadriláteros notáveis

2º Trimestre



Proporcionalidade
● Resolução de problemas 

Medidas
● Volume de blocos retangulares
● Cálculo de áreas de figuras planas

Linguagem algébrica
● Fatoração de polinômios
● Sistema de equações 

Análise Combinatória
● Problemas de contagem
● Cálculo de probabilidades 

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


GEOGRAFIA
Professora Andréa



PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO
● Teoria de encolhimento do mundo (David Harvey)
● Consolidação da Globalização
● Revolução técnico-científica (1º, 2º e 3º revolução Industrial)
● Sistema de produção fordista e toyotista

Efeitos da Globalização
● Reordenamento das estruturas produtivas
● Internacionalização da produção 
● Desemprego  / Sociedade de Consumo  / Desigualdades

Desafios Ambientais
● Sociedades Sustentáveis
● As conferências mundiais sobre Meio Ambiente
● Políticas públicas e meio ambiente no Brasil.
Projeto de Acessibilidade

1º trimestre



REGIONALIZAÇÃO DA AMÉRICA
● Critério fisiográfico e  critério Histórico/social/econômico: 

AMÉRICA
● Colonização européia na América
● Características Naturais

CONSOLIDAÇÃO DA HEGEMONIA NORTE-AMERICANA
● Expansão territorial dos Estados Unidos / Marcha para Oeste
● Expansão dos EUA para o pacífico

AMÉRICA DO NORTE

AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DO SUL

ESTUDO DE MEIO - PETAR

2º trimestre



ÁFRICA

● África: Imperialismo e a partilha da África
● Os diferentes povos e culturas 
● Justificativas do imperialismo: Darwinismo social, missão 

civilizatória, o “fardo do homem branco”
● Impactos sobre o continente africano
● Descolonização da África
● A África no contexto da Guerra fria
● Movimentos de descolonização
● Genocídio de Ruanda

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI - PARLAMENTO JOVEM

3º trimestre



Projeto Acessibilidade

https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-dos-colegios-santi/visita-ao-centro-paralimpico-brasileiro-ensina-sobre-ampliacao-dos-sentidos-acessibilidade-cidadania-e-respeito/


Projeto de 
Acessibilidade: 8º ano

Giulia Zanini e 
Livia Andrade
9ºA



O que foi o 
projeto? -> Projeto envolvia Ciências, 

Geografia e Educação Física 

-> Relação com o Petar e estudo do 
corpo humano

-> Base para a criação do projeto de 
lei

-> Usado para entender mais sobre 
as diferentes modalidades 
adaptadas para deficientes físicos

O projeto tinha o objetivo de 
mostrar para os alunos as 
dificuldades do dia a dia dos 
portadores de necessidades 
especiais.

Durante o processo, foi 
possível conversar e vivenciar o 
que pessoas com esses 
problemas passam.

Pudemos, também, usar 
como base para outros projetos 
que posteriormente fizemos. 



Como foi feito?
Ciências

-> Ensino dos 5 sentidos e 
consequentemente a perda deles

->Saída para o centro paralímpico

-> Relação do projeto com o Petar e 
como usamos no campo (ampliação 
dos sentidos)
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Como foi feito?
Geografia

-> Saída para o centro paralímpico, 
onde durante o caminho pudemos 
vivenciar nas ruas

-> Base para o projeto de lei que 
fizemos. 
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Como foi feito?
Educação Física

-> Experimentamos esportes 
adaptados para deficientes visuais 
no centro paralímpico
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Por que foi feito?

-> Conscientização e entender 
melhor o que os deficientes passam 
no dia a dia

-> Respeitar os direitos de todos e 
propor soluções para melhorar a 
qualidade de vida de todos.



Resultado final

-> Ciências: Entender melhor a 
ampliação dos sentidos, 
compreendendo melhor como o 
corpo funciona e adaptações para 
melhor qualidade de vida

-> Geografia: Projeto de lei

-> Educação física: 



Projeto Bilíngue - Garbology
Ivan



GARBOLOGY
CURRÍCULO XXI - 2019

Ivan StaicovReunião de 
Pais



Agenda

◻ Plano de Trabalho
⬜ Objetivo

⬜ Garbology - Sustainability

◻ Metodologia

⬜ Estrutura

◻ Avaliação 

◻ Bibliografia 



Garbology - Sustainability

◻ Work Plan
⬜ Objective – (Definido com os alunos)

We will build a knowledge to understand how we 
can live with social-environmental-economic 
dynamic balanced

◻ Plano de Trabalho / Aulas 
⬜ Aulas
1 - 8 
⬜ Projeto
9 - 12



Estrutura

The Global Goals 
- for Sustainable 
Development -



Garbology - Sustainability

◻ Plano de Trabalho/ Aulas
⬜ Aulas (1 – 8)

■ 1 - Sustainability / Garbology (Intro)
■ 2 - Sustainability / Garbology (Intro)
■ 3 - Climate Change / Environmental Balance (Mudanças Climáticas)
■ 4 - Social Responsibility (Responsabilidade Social)
■ 5 - Garbage / Consume (Resíduos / Consumo)
■ 6 - $ - Economic Models (Modelos Econômicos)
■ 7 - Citizenship  - ODSs (Cidadania e ODSs da ONU)
■ 8 - Fechamento 

⬜ Project  (9 – 12)
■ Interdisciplinaridade / Transdisciplinaridade



◻ Tarefas 
⬜ Sustainability / Garbology?  O que é?

⬜ Stakeholders (Dynamic) – Dinâmica da ONU

⬜ Social Challenge – Desafio de Desenvolvimento 
Social 

◻ Auto-Avaliação 
⬜ Metodologia do Balanced Scorecard (BSC)

◻ Projeto
⬜ Dinâmicas 

Avaliação 
Contínua 



◻ Projeto

⬜ Desing Thinking / ...

Continuous 
Evaluation 



Bibliography

https://sustainabilityillustrated.com/en/portfolio/sustainability-challenge/

https://sustainabilityillustrated.com/en/sustainability-videos/

https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced

https://green.harvard.ed
u/
http://www.pangeacapital.com.br/b
log



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









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



CIÊNCIAS
Professor Stefan



● Interação do organismo 
humano com o meio que o 
cerca.

● Por meio dos 5 sentidos (da 
sua presença e da sua 
FALTA).

● Suas implicações na vida, na 
sociedade.

● Sistema Músculo-Esquelético 
suas características e 
problemáticas.

1º TRIMESTRE



● Sistema digestório – características, 
problemáticas, curiosidades, 
reflexões.

● Sistema circulatório e respiratório, 
características, problemáticas e 
reflexões.

● Sistema reprodutor humano, 
características, problemáticas 
(questão dos gêneros, DSTs, 
outros...).

● Preparo de pré-campo para o 
PETAR.

2º TRIMESTRE



● Adaptações que a vida realiza para 
ambientes extremos (caverna) - 
relação com os sentidos.

● PETAR (campo e pós-campo).

● Sistema nervoso, seu funcionamento 
e divisões (Sistema nervoso central, 
periférico e autônomo).

● Questão das drogas (lícitas e 
ilícitas,  relações sociais, econômicas 
e com o sistema nervoso).

3º TRIMESTRE



               



INGLÊS
Professor André



Projeto “Health Advice”

1º Trimestre

Produção escrita: textos de conselho sobre estilo de vida.
Estratégias de escritor: antecipação, planejamento de texto, revisão autônoma e 
reescrita.

Produção oral: gravação de um vídeo aconselhando o espectador sobre estilo de 
vida saudável.

Leitura e análise: textos informativos sobre estilo de vida saudável e cartas de 
conselho.

Compreensão auditiva: vídeos e áudios autênticos sobre estilo de vida saudável 
e de conselho.

Análise e reflexão sobre a língua: modal verbs e first conditional



Projeto “Short Horror Stories”

2º Trimestre

Produção escrita: escrita de um conto de autoria. Estratégias de escritor: 
antecipação, planejamento de texto, revisão autônoma e reescrita.

Produção oral: rodas de discussão sobre os textos lidos.

Leitura e análise: leitura do paradidático “Tales of Mystery and Imagination”.

Compreensão auditiva: Vídeos e áudios autênticos de contos de autores 
consagrados.

Análise e reflexão sobre a língua: Tempo verbal past perfect (com contraste 
com o simple past e past continuous) e phrasal verbs



Projeto “Movie Reviews”

3º Trimestre

Produção escrita: resenhas de filmes. Estratégias de escritor: antecipação, 
planejamento de texto, revisão autônoma e reescrita.

Produção oral: gravação de uma vídeo-resenha de um filme.

Leitura e análise: resenhas de filmes.

Compreensão auditiva: vídeos e áudios autênticos de resenhas de filmes.

Análise e reflexão sobre a língua: verbos estáticos e dinâmicos

https://classroom.google.com/g/tg/MTA3MzY4NDQxMTVa/MjI3NzM1MDU1NzFa#MjMzNzg2NjE1MVpa


Phonetics

SHEEP SHIP CHEAP CHIP

/ʃiːp/ /ʃɪp/ /tʃiːp/ /tʃɪp/

TREE FREE THREE

/triː/ /friː/ /θriː/



International Phonetic Alphabet

IPA



Projeto Bilíngue - 
Programação 



                 



                  



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 

Esportes
Ginástica de condicionamento físico,
trabalho corporal conhecimento de 
músculos e movimentos específicos 

2º Trimestre

Esportes
Danças Hip Hop
Jogos de arremesso

3º Trimestre

Esportes
Lutas: Jiu Jitsu- Histórico - filosofia da 
luta e movimentos básicos.

Educação Física Escolar



Perguntas


