
 

6º ano – 2019 

Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo 
 

No passado recente, crianças e jovens eram, em certo sentido, “sujeitos passivos” da 

educação. Eles iam à escola para receber orientações, valores, formação religiosa e 

conhecimentos que os preparariam para a vida. E tudo isso enfatizava certos aspectos da 

organização escolar e a maneira de agir das pessoas que se dedicavam à educação. Hoje, 

novos conceitos de educação e relações interpessoais requerem dos educadores um especial 

talento para adentrar o mundo dos jovens, caminhar ao lado deles como seus amigos, motivá-

los e acompanhá-los enquanto buscam pessoalmente realizar aquilo a que são chamados.  

(Missão Educativa Marista) 

 

 

 

 

 



Professores e Componentes Curriculares 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodologias que potencializam as aprendizagens 

 

 

Coerente com os documentos oficiais brasileiros (BNCC) e com propostas internacionais para 

a Educação, o currículo do Colégio Arquidiocesano proporciona desenvolvimento de 

habilidades e competências, fazendo com que os alunos mobilizem conhecimentos, 

aprendam a lidar com suas emoções para além do contexto acadêmico. Mais do que saber, 

cada estudante aprende para transformar. As diferentes metodologias fomentam o 

desenvolvimento de habilidades, tais como: resolução de problemas, inteligência emocional, 

pensamento crítico, criatividade e solidariedade. Essas habilidades compõem a publicação da 

UNESCO: Educação para a cidadania global: preparando alunos para os desafios do século 

XXI. 

 



 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

 

  

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CAPACIDADE DE JULGAMENTO 
  

INTERPRETAÇÃO, INTERAÇÃO, ANÁLISE SOLIDARIEDADE 

 
MOSTRA CULTURAL - MOMENTO DE PARTILHA E COMUNICAÇÃO 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


PROJETO DE SÉRIE -  JOVENS SUSTENTANDO ESCOLHAS 

CONSCIENTES 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

As oficinas serão realizadas em 2019. 

• Língua Portuguesa – Desigualdade social e as diferentes infâncias em São Paulo. 

• Educação Física – Mobilidade Urbana. 

• História – Resíduos sólidos (lixões e aterros); poluição dos rios e mananciais. 

• Geografia – A importância das áreas de proteção de mananciais em São Paulo. 

• Ciências – Poluição e saneamento básico (conceitos e experimentos no laboratório). 

• Arte – Técnica do grafite para apresentação das leis. 

• Matemática – Um olhar sobre o alcance do projeto lei – como a potenciação ajuda a explicar 

a propagação de informações por meio das mídias sociais. 

 

 



 

Desenvolvimento Acadêmico e Processo Avaliativo 

Níveis de proficiência 

Básico: aulas de recuperação 

Intermediário: acompanhamento pelo Plantão de Dúvidas  

Avançado: Curso Avançado de Matemática 

 

Plantão de Dúvidas 

Estudantes do turno matutino: diariamente, das 14h às 17h30. 

Componentes curriculares: Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, Geografia e História. 

Estudantes do turno vespertino: segundas, quartas e quintas-feiras, das 10 às 11h30. 

Local: Salão de Eventos, Setor Laranja.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plataformas e livros digitais 

  
 

www.colegiosmaristas.com.br 

 
https://marista.blackboard.com/ 

http://www.colegiosmaristas.com.br/marista-arquidiocesano/D4
https://marista.blackboard.com/


 
www.mangahigh.com 

 

 

 

 

Como acompanhar os estudos de seus filhos 

▪ Converse com seu/sua filho/a sobre a escola; 

▪ Acompanhe as orientações no Prime, na Blackboard e na agenda pessoal; 

▪ Verifique as lições de casa e auxiliando-o, caso necessário; 

▪ Oriente e seja firme na administração do tempo; 

▪ Participe dos eventos escolares. 

 

 

 

 



Uso do Prime para 

▪ Comunicados; 

▪ Ocorrências; 

▪ Circulares; 

▪ Convocação para recuperação; 

▪ Agenda (tarefas); 

▪ Notas. 

 

Aulas de recuperação: componente curricular, horário e local 

 

 

Uso da Blackboard para 

▪ Atividades e textos complementares; 

▪ Roteiros de estudos e gabaritos; 

▪ Materiais de aulas; 

▪ Sugestões de endereços eletrônicos; 

▪ Valorações (no primeiro trimestre, os alunos receberão também a versão impressa). 

 

Prova marcada – valor 3,0 

A partir de 2019, não haverá semana de provas marcadas, estas serão distribuídas ao longo 

do trimestre, com os objetivos: 

▪ Calendário estendido para estudar sempre, sem acumular tarefas; 

▪ Diminuir o stress de uma semana de provas; 

▪ Permitir que o trabalho continue sem ter que parar tudo e criar um momento especial 

para as provas; 

▪ Garantir um instrumento avaliativo por mês, no trimestre (prova marcada, prova 

unificada e atividade); 

▪ Possibilitar a melhora do aluno ainda durante o trimestre porque os resultados estão 

sempre disponíveis (já que as provas acontecem uma ou duas vezes por semana). 

SALA SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

11h35 às 12h20

Geografia - M.Cristina

Turmas: A-B-C-D-E-F-G

12h25 às 13h10

Matemática - Rodrigo

Turmas: E-F-G

12h25 às 13h10 12h25 às 13h10 12h25 às 13h10 12h25 às 13h10 12h25 às 13h10

Matemática - Rodrigo História - Marcelo Ciências - Adriana Português - Vanda Português - Vanda

Turmas: A-B-C-D Turmas: A-B-C-D-E-F-G Turmas: A-B-C-D-E-F-G Turmas: E-F-G Turmas: A-B-C-D
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05 - AZUL

05 - AZUL

06 - AZUL



 

O Calendário Anual, a grade horária de aulas, os registros escolares e as tarefas, dentre 

outras informações, poderão ser consultados por meio do Prime: área “Responsável” ou 

“Aluno” à direita superior na página do Colégio Marista Arquidiocesano. 

 

 



 

Materiais: Identificados com nome e sobrenome, número e série. 

Cadernos: Específicos para cada disciplina. 

Avental: Equipamento de segurança obrigatório para aulas de laboratórios. 

 

Material de Arte: Ao longo do ano serão solicitados, com antecedência, materiais 

complementares para o desenvolvimento das atividades propostas. 

▪ O material é individual – Não deve ser entregue para a professora. 

▪ Na primeira aula levar o estojo, pasta e 4 folhas de sulfite. 

 

Anotações de tarefas: A agenda física é obrigação do aluno manter atualizada, com 

ascanotações das aulas, usando a página correspondente do dia.  

 

Celulares & cia: É vetado manter ativo ou utilizar o aparelho eletrônico durantes as aulas em 

sala, salvo solicitação do professor. Gomas de mascar são proibidas em sala de aula. 

 

 

 

 



 

 

Uniforme: Camiseta Marista, calça azul marinho ou preta, bermuda azul marinho ou preta 

(no padrão da bermuda do Colégio). Não é permitido o uso de shorts. 

 

 

 

 

 

 


