
 

 

ETAPAS DE TRABALHO 

ATIVIDADES 
OBJETIVOS COORDENAÇÃO 

Encontro com alunos que 

cursaram EF e EM no 

Equipe. 

Dia 15 de agosto, 3ª feira, 

das 13h15 às 14h10. 

(Aula de OE) 

Que os(as) alunos(as) conheçam 

impressões, avaliações e sugestões  de 

colegas sobre o Ensino Médio. 

Coordenação do E. Fundamental 

II e Ensino Médio 

Aula com a Orientação do 

Ensino Médio. 

Dia 28 de agosto, 2ª feira, 

das 14h10 às 16h30.  

(Aulas de História e Projetos)  

Que os(as) alunos(as) conheçam as 

diretrizes e os principais trabalhos do 

Ensino Médio. 

Graça Totaro 

Aula com o professor de 

Português do Ensino Médio. 

Dia 15 de setembro, 6ª feira, 

das 14h10 às 15h05.  

(Aula de Português) 

Que os(as) alunos(as) conheçam a 

proposta de trabalho da disciplina no 

Ensino Médio e o enfoque da avaliação no 

processo de passagem. 

Iuri Pereira 

Aula sobre o curso de 

Redação do Ensino Médio. 

Dia 15 de setembro, 6ª feira, 

das 16h30 às 17h25.  

(Aula de Português) 

Que os(as) alunos(as) conheçam a 

proposta de trabalho da disciplina no 

Ensino Médio e o enfoque da avaliação no 

processo de passagem. 

Frederico Barbosa 

Prova simulada de 

Matemática. 

Dia 15 de setembro, 6ª feira, 

durante a aula de Matemática 

(15h35). 

Que os(as) alunos(as) conheçam o 

enfoque da avaliação no processo de 

passagem. 

Carlos Matumoto 

Orientação de estudos de 

Matemática. 

Dia 05 de outubro, 5ª feira, 

das 15h35 às 18h15.  

(Aulas de Artes, Multimeios e 

Ciências) 

Que os(as) alunos(as) façam uma revisão 

dos principais conteúdos trabalhados em 

Matemática no Ensino Fundamental. 

Carlos Matumoto, Roseana 

Pellozzo e monitores da 1ª série 



Provas de Interpretação de 

Texto, Redação e 

Matemática. 

Dia 06 de outubro, 6ª feira, 

das 13h15 às 16h30. 

(AC Matemática, Português e 

Matemática) 

Que o grupo de professores do Ensino 

Médio tenha dados de caracterização da 

1ª série de 2018 para desenvolverem seu 

planejamento de trabalho. 

Que o colégio possa ter dados 

comparativos do trabalho que desenvolve 

em relação aos novos(as) alunos(as) que 

entram em 2018. 

Que os(as) alunos(as) ampliem sua 

percepção dos aprendizados que 

desenvolveram ao longo do Ensino 

Fundamental. 

 Professores de Português e de 

Matemática do Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio 

Iuri, Frederico, Carlos Matumoto 

e Roseana 

Conversa com alunos da 3ª 

série. 

Dia 24 de outubro, 3ª feira, 

das 13h15 às 14h10. 

 (Aula de OE) 

Que os(as) alunos(as) conheçam o Ensino 

Médio do ponto de vista de alunos(as) que 

estão terminando a 3ª série. 

 Celina e Luciana 

  

Retorno coletivo para os(as) 

alunos(as) do 9º ano dos 

resultados das avaliações. 

Dia 27 de outubro, 6ª feira, 

durante a aula de Matemática 

(15h35) e de Português 

(16h30). 

Que os(as) alunos(as) entendam como 

foram avaliados pelos professores da 1ª 

série e analisem seus resultados 

coletivamente. 

Professores de Português, 

Redação e Matemática do Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio 

Iuri, Carlos Matumoto, Frederico, 

Roseana 

 

 


