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Diretora Pedagógica do EF2

❖ Acompanhamento do processo de ensino 
realizado pelos professores

❖ Formação da Equipe do EF2
❖ Acompanhamento das avaliações externas e 

ações de melhoria 
❖ Responsável pelas questões estratégicas da 

escola e do segmento



CURRÍCULO FORMAL
CURRÍCULO 21

Formação para 
o século XXI

Língua 
Portuguesa

Procedimento 
de estudo- 6º

História Geografia

Ciências Idiomas: 
Inglês/ 

Espanhol Educação 
FísicaTeatro/ Música/ 

Artes Visuais

Matemática

Mindfulness/ C. 
Sócio emocionais 

- 7º 

Design 
Thinking - 9º

Projeto Bilingue
Garbology - 

Programação - 8º 



DISCIPLINAS AULAS POR 
SEMANA

• Matemática 5
• Língua Portuguesa 5
• História 3
• Geografia 3
• Ciências 3
• Inglês 3
• Espanhol 2
• Educação Física 2
• Projeto - Arte 2
• Procedimento de 

estudo 1

• Iniciação ao ciclo 1

Matriz Curricular



AVALIAÇÃO:
Média  
Provas

Peso 

5

Média  
Atividades

Peso 

4

Média 
Postura de 
Estudante

Peso 

1

Semana de provas



6º ano - Novos Desafios...

MOMENTO 
DE 

TRANSIÇÃO

● NOVOS AMIGOS
● VIDA SOCIAL 

AMPLIADA
● NOVOS DESEJOS 
● PLURALIDADE DE 

INTERESSES

● MUDANÇAS FÍSICAS
● ALTERAÇÃO DE HUMOR
● INQUIETAÇÃO
● AUTONOMIA x 

SUPORTE
● LIMITES
● SENTIMENTOS DE 

SOLIDÃO
● NOVOS INTERESSES
● ESTILO E 

COMPORTAMENTO

● NOVO SEGMENTO
● PROCEDIMENTOS
● MAIS ABSTRAÇÃO
● ORGANIZAÇÃO DE 

TEMPO E ESTUDO
● REGISTROS

ADOLESCÊNCIA

APRENDIZAGEM

RELAÇÕES



▪ Escuta e suporte 
▪ Parceria e segurança
▪ Apoio na organização da rotina para 

estudos
▪ Apoio para a criação de uma rotina
▪ Limites 
▪ Comunicação com a escola sempre 

que considerar que algo está fora 
do esperado. 

PAPEL DOS PAIS



PROJETO “RIOS OCULTOS”

https://youtu.be/3lSOrj4YBEU?t=454

https://youtu.be/3lSOrj4YBEU?t=454


Ciências Naturais 
Professor Stefan



▪ A divisão (classificação em 
categorias) dos seres vivos: 
critérios, importância e 
histórico da classificação) 
- Ser humanos tem 
necessidade de classificar as 
coisas. 

▪ Grupos de seres vivos com 
menor complexidade e a sua 
importância econômica 
(Invertebrados): Poríferos, 
Cnidários, Artrópodes, outros.

1º Trimestre



▪ Importância econômica dos 
Invertebrados para a 
sociedade.

▪ Grupos de seres vivos com 
maior complexidade e a 
sua importância 
econômica 
(Vertebrados): peixes, 
anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos.

1º Trimestre



▪ Projeto Rios Ocultos - Ciências 
e Geografia - reflexões sobre a 
urbanização de rios nas grandes 
cidades

▪ Diversidade dos seres vivos: As 
Plantas.

▪ Relação das plantas com a 
evolução da vida no planeta.

▪ Grupos de plantas com menor 
complexidade: plantas sem 
sementes, frutos e flores.

2º Trimestre



▪ Grupos de plantas com maior 
complexidade: plantas com sementes, 
frutos e flores.

▪ A fisiologia das plantas (fotossíntese, a 
ação de fito hormônios e funcionamento de 
estruturas vegetais) e sua relação na 
botânica econômica.

▪ Aprofundamento da relação da botânica 
econômica com problemáticas como: 
alimentação mundial, degradação 
ambiental, domínio de nações sobre outras 
e mudanças climáticas.

▪ Grupo das Algas e Fungos, suas 
características, problemáticas e relação 
econômica com o nosso cotidiano.

3º Trimestre





Geografia 
Professora Andréa



1º trimestre
ESTUDOS DA PAISAGEM - PAISAGEM, LUGAR E CULTURA

● Paisagem natural e humanizada
● Elementos constitutivos da paisagem
● Transformações da paisagem
● Espaço vivido - modo de vida e cultura
● Formas de apropriação da natureza pela sociedade
● Espaço geográfico

ORIENTAÇÃO ESPACIAL

● Meios de orientação (Rosa dos Ventos - pontos 
cardeais e colaterais)
● Coordenadas Geográficas



OS MOVIMENTOS DA TERRA
▪ Movimento aparente do Sol
▪ Movimento de Rotação da Terra
▪ Movimento de Translação da Terra

FORMAÇÃO DA TERRA
▪ Sistemas da Terra: litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera.

LITOSFERA
▪ Estrutura geológica da Terra
▪ Recursos naturais: renováveis e não renováveis
▪ Solos: formação e fragilidades
▪ Formação e modelagem do relevo

Projeto - Rios Ocultos
Estudo de Meio - Santos 

2º trimestre



 
HIDROSFERA
▪ A importância da água para a vida no planeta
▪ Ciclo da água
▪ Águas continentais
▪ Exploração econômica, poluição e escassez de água

ATMOSFERA
▪ Tempo e clima
▪ Elementos da atmosfera (temperatura, umidade, 

pressão atmosférica, ventos)
▪ Fatores que influenciam no clima: latitude, 
altitude,  maritimidade, continentalidade, 
correntes marítimas)

3º trimestre



PROJETO “APRENDER A 
APRENDER”







Alguns projetos:

Racismo, homofobia, feminismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=PMLIRN7CZZE&t=2s 

    Arquitetura e Design:

https://www.roomle.com/t/planner/?mode=2D&id=fap1h14jpi1jd
ggxhqwzcyxfu7nrny84&shared=1

https://www.youtube.com/watch?v=PMLIRN7CZZE&t=2s
https://www.roomle.com/t/planner/?mode=2D&id=fap1h14jpi1jdggxhqwzcyxfu7nrny84&shared=1
https://www.roomle.com/t/planner/?mode=2D&id=fap1h14jpi1jdggxhqwzcyxfu7nrny84&shared=1


Língua Portuguesa
Professora Caroline e 

Professor Manoel 



Acompanhamento da aprendizagem

Postura / 
Comunicação / 

Relação

Leitura e 
compreensão 

textual

Aprender e se desenvolver em Língua Portuguesa envolve 
competências e habilidades de esferas diversas:

 
Escrita

Literatura

Oralidade

Análise 
linguística 

(gramática)



Autonomia, protagonismo, escolha, curadoria, 
comunicação:
▪ Aumento de repertório e desenvolvimento de postura reflexiva 

(mediação avaliativa, mediação reflexiva);

▪ Desenvolvimento de repertório de escolha:
– Livros de literatura: critérios de escolha
– Gêneros de registro: fichamento, mapa conceitual, mapa de 

ideias, anotação, resumo (procedimento de estudo)
– Aprender a aprender: escolher tema, experimentar, pesquisar

▪ Aprendizagem por projeto (Aprender a aprender, Revista de 
Santos);

▪ Motivação: interesse do aluno + propósito real;
▪ Aluno como sujeito de sua própria aprendizagem (exemplos: 

tabela dos instrumentos avaliativos, correções compartilhadas);
▪ Biblioteca semanal e leitura compartilhada;
▪ Escrita: virtual e manuscrita / 1ª, 2ª e 3ª versões. 

Características do curso: SOU 
PESQUISADOR!



Panorama geral do curso: 
conteúdos

Escrita Literatura e Leitura Análise e reflexão 
linguística

Oralidade

1º TRI Contos tradicionais
(sequência e elementos 
da narrativa, estrutura 
dialógica, posição do 
narrador, cultura regional

Gêneros de 
registro
(tópicos, esquemas, 
mapa conceitual)

“Contos tradicionais 
do Brasil para jovens”, 
Luis C. Cascudo
(linguagem, metalinguagem, 
cotidiano, expressões 
idiomáticas, ironia, humor)
Repertório/escolha
 (clássico adaptado ao HQ)

Morfologia: introdução
(substantivo, adjetivo, artigo, 
numeral e pronome)

Língua e Variação 
Linguística
(idioma, linguagem e 
pensamento, norma-padrão, 
noção de adequação e contexto, 
regionalismos, preconceito ling.)

Respeito ao turno 
de fala 
(saber ouvir e ser ouvido)
Saber 
autoavaliar-se
(saber articular ideias 
oralmente, a partir das 
percepções e mediação 
reflexiva)

2º TRI Relato literário 
(experiência)
(narrativa descritiva, 
subjetividade, discurso 
direto e indireto)

Relato científico
(linguagem formal e 
objetiva, terminologia 
técnica, impessoalidade)

“Kafka e a boneca 
viajante)
(romance, narrador 
personagem, descrição, 
elementos da narrativa)
Repertório/escolha
(prosa poética)
Textos informativos 
(Reportagem, Instrucional)

Morfologia
(verbo: conjugações, pessoa, 
número, modos, tempo)

Sentido literal e 
figurado

Pontuação

Expressar dúvidas
(saber articular 
questionamentos 
oralmente)
Explicar conceitos
(saber articular ideias 
oralmente)

3º TRI Resenha descritiva 
cultural e Resenha 
literária
(objetividade, 
cientificidade)

“A famosa invasão dos 
ursos da Sicília”

Repertório/escolha
(gênero informativo)

Morfologia
(advérbio, preposição, 
conjunção)

Acentuação

Seminário 
(oralidade, esquema e 
explicação, critérios de 
sucesso)



MATEMÁTICA
Professora Carla



Características do 
curso
Como é abordado cada tema
▪ Atividade disparadora
▪ Discussão 
▪ Sistematização
▪ Outras atividades e tarefas
▪ Importância do registro.

Lições e materiais
▪ Lições sempre disponibilizadas no classroom e também via 

agenda
▪ Além de livro e caderno, régua é um material que deve 

estar em mãos em toda a aula
▪ Demais materiais serão solicitados com antecedência



Alguns projetos

Estudo do meio - Santos

Aprender a aprender

Organização e estratégias de estudos

Grupo de estudos - como estudar matemática



Panorama geral do curso

Números e operações Geometria Grandezas e medidas
Tratamento da 
informação

1º trimestre ▪ Divisão
▪ Sequências e padrões
▪ Frações

▪ Blocos retangulares 
▪ Ângulos
▪ Retas paralelas e 

perpendiculares
▪ Triângulos e quadriláteros

▪ Diferentes formas de 
ler e organizar dados 
(tabelas e gráficos)

▪ Medidas e números 
decimais.

2º trimestre ▪ Frações e decimais
▪ Múltiplos e divisores
▪ Expressões 

numéricas

▪ Uso/conhecimento do material 
de desenho geométrico

▪ Sólidos geométricos (prismas, 
pirâmides, corpos redondos)

▪ Medidas e números 
decimais.

3º trimestre ▪ Porcentagem
▪ Potenciação

▪ Área e perímetro de figuras 
planas

▪ Medidas de área e de 
comprimento.

▪ Recursos para 
construção de tabelas e 
gráficos.



Estudo do meio de Santos

http://pub.lucidpress.com/RevistaSantos_Santi_Turma2021/


História
Professor Lucas



▪ Perceber-se enquanto agente 
histórico;

▪ Perceber a convivência de diferentes 
modos de vida em um mesmo tempo 
histórico;

▪ Analisar diferentes materiais como 
documentos históricos;

▪ Relacionar a vida cotidiana com a 
sociedade que estamos inseridos;

▪ Compreender a relação entre a 
maneira que vivemos e os 
mecanismos criados para marcação 
do tempo. 

1º Trimestre



▪ Compreender como o 
desenvolvimento da cultura e das 
técnicas diferenciam o ser humano 
dos outros animais;

▪ Analisar as diferentes explicações 
para chegada dos seres humanos 
na América;

▪ Refletir sobre as estratégias dos 
primeiros seres humanos para o 
domínio sobre o meio;

▪ Entender a  arqueologia como 
ciência para a compreensão de 
vestígios passados;

▪ Interpretar os vestígios da ação 
humana em uma cidade.

2º Trimestre



▪ Perceber a importância do 
desenvolvimento da agricultura;

▪ Compreender a divisão social do 
trabalho e as relações 
comerciais nas primeiras 
cidades;

▪ Analisar a organização das 
cidades gregas e romanas;

▪ Entender o  desenvolvimento da 
escrita na sociedade 
mesopotâmica;

▪ Analisar as relações de poder 
nas sociedades antigas.

3º Trimestre



Espanhol 
Professora Débora



● Compreender o que ouvem, comunicar-se, 

produzir textos e desenvolver estratégias de 

leitura

● 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 



● Leitura: anúncios e programas de cursos, fichas de inscrição

● Produção escrita: ficha de inscrição, apresentação pessoal e 
apresentação de membros da família.

● Compreensão auditiva: diálogos entre pessoas que estão se 
conhecendo.

● Produção oral: fazer uma apresentação pessoal, inscrever-se em um 
curso.

● O que se aprende: saudação e despedida, pedir e dar informações 
pessoais, apresentar-se, apresentar pessoas, verbos no Presente do 
indicativo, vocabulário relacionado a membros da família, características 
física e de personalidade, entre outros. 

1º Trimestre



● Leitura: textos informativos sobre alimentação saudável.

● Produção escrita: criar pesquisa sobre alimentação saudável e aplicá-la 
à comunidade escolar usando o recurso do Google Formulários; criar um 
decálogo com orientações para uma alimentação saudável.

● Compreensão auditiva: vídeos sobre saúde e alimentação.

● Produção oral: entrevistar e ser entrevistado sobre hábitos de 
alimentação e saúde, expor conteúdo pesquisado.

● O que se aprende: perguntar, responder e dar orientações sobre 
hábitos relacionados à alimentação, falar de gosto e preferência, usar os 
interrogativos, Imperativo afirmativo, usos de muy e mucho, vocabulário 
temático.

2º Trimestre
Projeto ¿Cómo cuidas tu salud?



● Leitura: contos clássicos e contos tradicionais de língua espanhola. 
Leitura de paradidático Estornudos mágicos.

● Produção escrita: reescrita de contos clássicos.

● Compreensão auditiva: diferentes tipos de animações e trechos de 
filmes relacionados a contos clássicos.

● Produção oral: recontar histórias. 

● O que se aprende: vocabulário relacionado ao tema, introdução aos 
tempos de passado, organização de texto narrativo - marcadores 
sequenciais e temporais. 

3º Trimestre



Objetivo: Pesquisar sobre hábitos de alimentação e cuidados com a saúde para 
produzir uma pesquisa.

Resumo do percurso
▪ Ampliação de vocabulário
▪ Leituras e vídeos para aprender sobre alimentação saudável e não 

saudável
▪ Pesquisas e registro de conteúdo
▪ Apresentação do conteúdo pesquisado
▪ Preparar-se para a produção do questionário: tipo de pergunta, 

respostas que gerem resultados - excelente, bom, razoável, ruim - 
e orientações finais a partir do resultado individual

▪ Produção de um decálogo sobre cuidados com a saúde
▪ Exercícios de análise e reflexão sobre a língua: vocabulário, verbo 

gustar, ampliação dos verbos no Presente, verbos no Imperativo, 
expressões para dar conselhos

Projeto: ¿Cómo cuidas tu salud?



Objetivo: Pesquisar sobre hábitos de alimentação e cuidados com a saúde 
para produzir uma pesquisa.

Projeto: ¿Cómo cuidas tu salud?



Objetivo: Pesquisar sobre hábitos de alimentação e cuidados com a saúde para produzir uma 
pesquisa.

Projeto: ¿Cómo cuidas tu salud?





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
Tchoukball
Futsal
Jogos de desequilíbrio
Cultura das lutas

2º Trimestre

Futebol / Futsal
Danças culturais brasileiras
Voleibol

3º Trimestre

Voleibol
Basquetebol
Ginástica
Movimentos de Rolamentos
Estrela e desafios de força

Educação Física Escolar



Arte
Professores:
João, Sandra e André 



Módulos de Artes 
2019



Espaços para fazer arte



  Levar a arte para fora dos muros 

  Alinhamento

T  

 ●
●
●



O Muro









Muro em construção

Levar a Arte para fora dos Muros da Escola, 

vivenciar a cidade e produzir arte pensando 

no coletivo e nos processos de transformação 

( própria, do outro e do espaço).







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.



Inglês 
Professor André 



● Compreender o que ouvem, comunicar-se, 

produzir textos e desenvolver estratégias de 

leitura;

● Gramática dentro do estudo dos gêneros; 

● Proposta de ensino em situações reais de uso 

e materiais autênticos; 

● Uso do idioma em sala de aula.

Eixos do Ensino do Inglês



Projeto “Biographies”

1º Trimestre

Produção escrita: textos biográficos sobre figuras históricas de 
destaque. Estratégias de escritor: antecipação, planejamento de texto, 
revisão autônoma e reescrita.

Produção oral: gravação de uma apresentação sobre uma figura 
histórica de destaque.

Leitura e análise: textos biográficos sobre figuras históricas de 
destaque.

Compreensão auditiva: vídeos e áudios autênticos sobre figuras 
históricas de destaque.

Análise e reflexão sobre a língua: simple past, advérbios temporais e 
preposições.



Projeto “Cooking”

2º Trimestre

Produção escrita: textos instrucionais de receitas, textos informativos 
sobre a origem de receitas. Estratégias de escritor: antecipação, 
planejamento de texto, revisão autônoma e reescrita.

Produção oral: gravação de um vídeo instruindo o espectador a preparar 
uma receita.

Leitura e análise: textos instrucionais de receitas, textos informativos 
sobre a origem de receitas.

Compreensão auditiva: vídeos e áudios autênticos de receitas.

Análise e reflexão sobre a língua: vocabulário relacionado à prática 
culinária, substantivos contáveis e incontáveis, quantificadores e 
expressões idiomáticas com comidas.

https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTA3MzY3MTc0Mzla/MTYwOTc4MDM2OTNa#MTA0MzgwMTM4MFpa


Projeto “Mystery Stories”

3º Trimestre

Produção escrita: contos de mistério. Estratégias de escritor: 
antecipação, planejamento de texto, revisão autônoma e reescrita.

Produção oral: gravação de um conto de mistério.

Leitura e análise: contos de mistério e paradidático “Three Short Stories 
of Sherlock Holmes”.

Compreensão auditiva:  vídeos e áudios autênticos de contos de 
mistério.

Análise e reflexão sobre a língua: diferenciação entre simple past & 
past continuous, marcadores temporais e pronomes pessoais e de objeto.



Dúvidas


