Escola de Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio São Paulo
Holambra, 25 de janeiro de 2018

PAUTA DA 1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES ENSINO MÉDIO 2018
1. Rotina EM:
 Estudantes que chegam de bicicleta devem ter muito cuidado. Ao chegar à Escola devem descer da mesma e empurrála pelo pátio até o local permitido para estacionar no espaço do Ensino Médio.
 Pontualidade: o aluno/aluna deve chegar à escola antes do 1º sinal: (7h – manhã/ 13h30’ – tarde); tolerância de 05
(cinco minutos). Reincidência nos atrasos e perda de aulas, o responsável será comunicado.
 Os pais devem acompanhar a participação dos filhos nos plantões de dúvidas; checar com frequência os resultados das
avaliações. Qualquer dúvida, procurar imediatamente a Coordenação Pedagógica;
 Os resultados são acompanhados pela Coordenação e Orientação que entrará em contato com os pais/responsáveis,
sempre que necessário; fazendo as convocações necessárias;
 Cronograma diário de estudos. Fundamental para se criar hábito de estudo (contribuições da neurociência).
2. Orientador Pedagógico EM (Prof. Fernando Gabriel Latino): acompanhamento e orientação dos alunos nos
aspectos atitudinais, procedimentais, conceituais e de autorregulação. Junto com a Coordenação Pedagógica, auxiliará na
escolha de carreiras e no acompanhamento dos vestibulares.
3. Parceria Família-Escola:
É na convivência com a família que os princípios de honestidade, respeito e solidariedade são vivenciados e interiorizados.
A família ensina valores éticos e morais, humaniza a criança. É na convivência escolar com outros adolescentes e com
outros adultos que as regras de convivência são mais intensamente vivenciadas. A Escola ensina as regras sociais e o
conhecimento sistematizado; socializa o aluno e lhe dá diversas ferramentas para entender o mundo. Escola e família
exercem papéis distintos, mas complementares. Uma não substitui a outra.
4. Trimestralização
Trimestralização do ano letivo
1º Trimestre: 29/01 a 05/05 (66 dias letivos)
2º Trimestre: 07/05 a 01/09 (65 dias letivos)
3º Trimestre: 03/09 a 13/12 (70 dias letivos)

Reuniões de Pais e Mestres (Trimestrais):
1ª RPM 25/01(quinta-feira) / 2ª RPM 05/05 (sábado)
3ª RPM 01/09 (sábado) / 4ª RPM 14/12 (sexta feira).

5. Sistema da Avaliação: detalhamento em anexo (Regras Disciplinares/ Sistema de Avaliação).
Avaliações Semanais (AS), Avaliações de Recuperação Contínua (AR), Avaliações de Recuperação Trimestral (Rec. Tri.) e
simulados (3º ano). Atenção: em caso de falta em AS, deve-se solicitar a SUBSTITUTIVA, na Secretaria da Escola, num
prazo máximo de 2 dias úteis após a falta, efetuando o pagamento da respectiva taxa. Afastamento por doença
infectocontagiosa ou atendimentos médicos de urgência/emergência, são isentos do pagamento, mas devem cumprir o
prazo de solicitação via requerimento. Não há substitutiva para ARs.
Outros instrumentos de avaliação como listas de exercícios, estudos dirigidos, exercícios de verificação (EV), seminários,
apresentação de resultados de pesquisa, testes agendados, entre outras estratégias, requerem sempre a observância da
pontualidade na entrega das atividades agendadas.
Faltas em avaliações acarretam grande prejuízo ao aluno.
6. Provas Gerais/ressignificação:
PG1 – simulado Enem 2 – 1º e 2º anos: 11 de abril/ 3º ano: 11 e 12 de abril
PG2 – simulado geral 1 – 1º, 2º e 3º anos: 7 de junho
PG3 – simulado geral 2 – 1ºano: 12 setembro/ 2º e 3º anos: 12 e 13 setembro
PG4 – simulado geral 3 - 1º, 2º e 3º anos: 7 de novembro
7. Olimpíadas do Conhecimento (“simulados específicos”): Estímulo à participação nas principais olimpíadas do
conhecimento: Matemática (Unicamp, Brasileira, Canguru e S. Etapa), Física, Astronomia, Biologia, História, Língua
Portuguesa (S. ETAPA) e Paulista de Química.
8. Redações: Calendário anual fixo entregue na primeira semana com correção externa das Redações (Empresa Criar
Redações-Campinas) para todas as classes do Ensino Médio (1º ano 60%, 2º ano 80% e 3º ano 100%) , estudo das
características de cada concurso vestibular, grade de correção específica para cada prova, aprofundamento dos gêneros
textuais e Oficina de Redação à tarde. Aproximação entre Redação e Gramática.
9. Atualidades: Visando a adequada abordagem de temas de Atualidade e Geopolítica, cuja importância cresce a cada ano
nos concursos vestibulares, esses conteúdos serão discutidos na aula de atualidades e oportunamente, nas aulas de
Geografia, História, Sociologia, etc. Fixando a importância do hábito da leitura cotidiana.
10. Material ETAPA: 1°EM – Ensino Médio Novo (8 apostilas com Espanhol, Sociologia e Filosofia), 2° EM: Cinco
apostilas. 3° EM: Extensivo – revisão de teoria e exercícios: sete apostilas mais duas revisões (intensiva e final). As
apostilas do 1° trimestre serão entregues no 1° dia de aula (29/01). Recomenda-se a imediata identificação, com etiqueta,
dos materiais recebidos.
11. Literaturas para Vestibular: Calendário mediante levantamento das leituras já realizadas, uso do recurso digital,
prova do livro. Abertura no 3ºano (3º trimestre) para outros vestibulares diferentes de Unicamp, Vunesp (Famema,
Unifesp, Famerp) e Fuvest.
12. Plantões de Dúvidas: A presença nos Plantões de Dúvida será acompanhada pela Coordenação/ Orientação. Em
alguns casos haverá convocação do aluno. Recomendada e desejada a participação dos alunos novos e em adaptação desde
o 1ºdia de aula.
13. Calendários/ Horários:
Calendário Escolar 2018 (em anexo)
Horário semanal de aulas, plantões e High School (em anexo e disponível no site da escola).
Calendário de Provas Trimestrais (AS e AR ano todo com inclusão de Espanhol, Sociologia, Filosofia e Arte) – (em anexo
e disponível no site da escola)
Calendário de Simulados do 1° semestre - 3° EM (será entregue aos alunos na primeira de semana de aula). Destacamos a
importância da participação dos alunos do 3º EM nos simulados (dias de prova geral na semana e sábados de manhã)
– avaliação, preparação física, psicológica e de conteúdo.
Aulas extras abordando os livros indicados nos vestibulares FUVEST e UNICAMP e atualidades (a partir de agosto,
exclusivamente para o 3° EM).
Atividades agendadas
07/04 (sábado) Painel de Profissões (presencial – ETAPA/Valinhos)
10 e 11/08 (sexta e sábado) Desafio de Comp. e Habilidades (Acampamento NR): 3° EM
10 e 11/08 (sexta e sábado) Olimpíadas ETAPA de Matemática e Português (Acampamento NR): Português 2°EM/
Mat.1°EM
Diálogos Universitários VII (12/05) e VIII (11/08): Diálogos-Pais/ Diálogos-Carreiras e Universidades/ DiálogosMotivação).

Estudos do meio 30/09 a 03/10 – Angra dos Reis/Ilha Grande
Festa junina 30/06
Outras atividades (Agendamento em curso, aguardar comunicados):
Uniexpo Campinas e Feira do Guia do Estudante.
Tour universitário (Um dia na USP)
Olimpíadas esportivas do Ensino Médio.
Cineclube Ensino Médio: Subsídio Cultural
Universidade de Portas Abertas (UPA- UNICAMP) – Organização da UNICAMP
Concurso de Prosa (1° semestre)
Café filosófico
Feira de Ciências-Ponte de macarrão (Matemática, Física e Química)
14. Observações Gerais:
Importante: O uso de aparelhos celulares e demais eletrônicos continua proibido durante as aulas, porém com a
abertura de uso liberado quando solicitado pelo professor para pesquisas e leituras pertinentes à disciplina, nos
intervalos e plantões restrito ao espaço do Ensino Médio. Teremos wi-fi controlado no EM.
Atenção ao cumprimento dos horários: atrasos serão acompanhados.
Os pais que tiverem dúvidas ou desejarem falar com a Coordenação Pedagógica, Orientação Pedagógica ou
Direção, devem agendar um horário na secretaria (pessoalmente, por e-mail ou telefone). Em casos de urgência
atenderemos sem agendamento prévio.
Secretaria do Ensino Médio: secretariaem@escolasp.com.br

