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EDITORIAL

Abraham Maslow, um estudioso
pesquisador do comportamento
humano, concluiu após os seus
muitos estudos sobre as necessidades primárias do ser humano,
que de forma geral, as necessidades básicas das pessoas são as
mesmas.
Há mais de 122 anos lidando
com a educação e formação de
crianças, adolescentes e jovens,
a Educação Adventista tem experienciado, de modo geral, que
as pessoas desejam, querem e
reagem basicamente de maneira
muito semelhante quando buscam realização. Independente da
região, bandeira, idioma ou religião, temos interesses e necessidades afins. Desejamos e lutamos
para alcançar felicidade, amor,
paz, segurança e outros estados
importantes da vida humana, de
forma individual e coletiva.
Preocupada em ir além do âmbito acadêmico, visando o bem-estar das pessoas, a Educação
Adventista tem como Missão
“promover, por meio da Educação
Cristã, o desenvolvimento integral
do educando, formando cidadãos
autônomos, comprometidos com
o bem-estar da comunidade, da
Pátria e com Deus”
Há tantos anos lutando para cumprir essa Missão, estabeleceu-se

na Educação Adventista duas
premissas básicas da vida humana: a primeira é que Deus é o único que pode tornar plenamente
feliz o ser humano. E em segundo
lugar, entende-se também, que
qualquer pessoa que se coloca
inteiramente nas mãos de Deus,
além de ser feliz, poderá também
tornar feliz outras pessoas.
Essa é justamente a proposta
da Educação Adventista. Ir "Muito Além do Ensino", visando não
apenas o sucesso acadêmico dos
seus alunos, mas também assumir um compromisso com a vivência pessoal e familiar deles e
de seus familiares.
Uma forma sintética, porém, bem
abrangente de definir a essência
da proposta da Educação Adventista, é citando as palavras de
Ellen G. White, uma escritora cristã, que diz: “Nossas ideias sobre
educação têm sido muito limitadas. Devemos ter objetivos mais
amplos e elevados. A verdadeira
educação significa mais do que
avançar em determinado programa de estudos. É muito mais
do que a preparação para a vida
presente. Diz respeito ao ser por
completo, durante toda a vida. É
o desenvolvimento harmonioso
das aptidões físicas, mentais e espirituais. Prepara o aluno para a
satisfação de servir neste mundo

e para uma alegria mais elevada
proporcionada por um serviço
ainda mais amplo, relacionado
com o mundo futuro” (Educação, p. 7).
Nesses mais de 122 anos de trajetória, mesmo conquistando
diversos destaques acadêmicos
e desenvolvendo vários projetos extracurriculares, tais como
educação bilíngue, educação
em turno integral, intercâmbio
cultural e linguístico e outros, a
proposta da Educação Adventista vai Muito Além do Ensino. É
uma proposta que extrapola os
muros da escola e os anos de estudos, estendendo-se para toda
a vida.
Agradecemos a todos pela confiança nos valores e princípios
bíblicos-cristãos defendidos e vividos pela Educação Adventista.
É muito bom tê-lo conosco, ajudando-nos a avançar em uma
proposta mais que pedagógica.
Uma proposta de vida! Bem-vindo à Educação Adventista,
a educação que vai Muito Além
do Ensino.
Rubens Paulo Silva
Diretor de Educação para a
Região Sul do Brasil
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SISTEMA EDUCACIONAL

ADVENTISTA

A EDUCAÇÃO ADVENTISTA

NO MUNDO

A Educação Adventista é um projeto educacional da Organização Adventista Mundial, formalizada em 1863. Ela está presente em 165 países,
representada por 8.514 instituições da Educação Infantil ao Ensino Superior, com aproximadamente 90 mil professores comprometidos com
a formação de aproximadamente 1,8 milhão de alunos1. Suas 61 editoras e gráficas mantêm pesquisadores especialistas que, continuamente, estudam e revisam os livros didáticos e paradidáticos oferecidos, bem
como outros materiais para a formação integral das pessoas. Ao todo, distribuem-se materiais impressos em 369 línguas e dialetos. Além disso,
a Organização Adventista ainda mantém 18 indústrias de alimentos e
790 hospitais2.

A EDUCAÇÃO ADVENTISTA

NA AMÉRICA DO SUL
Na América do Sul, existem 965 unidades escolares e 16 campi universitários com 338.441 alunos ao todo, distribuídos em Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Médio e Superior. Desses, mais de 209 mil moram
no Brasil e os demais estão distribuídos no Equador, Peru, Bolívia, Chile,
Argentina, Paraguai e Uruguai. Cerca de 20 mil professores são responsáveis pela formação integral dos estudantes, visando o desenvolvimento
físico, mental e espiritual3.

1 EDUCAÇÃO ADVENTISTA.
Disponível em: <hp://www.educacaoadventista.org.br/
conheca-mais/no-mundo/>. Acesso em: 18 dez. 2016.

2

Idem.

3

Ibidem.
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A EDUCAÇÃO ADVENTISTA

NO BRASIL

Em 1896, começou a funcionar em Curitiba, o Colégio Internacional sob
a direção de Guilherme Stein Junior. A partir daí, o trabalho educacional adventista cresceu e muitas escolas foram implantadas, formando
a Rede de Educação Adventista no país. Atualmente, a rede conta com
447 unidades escolares, 12 mil professores e 227 mil estudantes. Além
dessas unidades, a organização mantém 15 colégios em regime de internato, sendo que sete deles oferecem da educação básica à graduação.

A EDUCAÇÃO ADVENTISTA

NO SUL DO PAÍS

Para a Região Sul do Brasil, é um motivo de orgulho ser a pioneira na
construção histórica da Educação Adventista em nosso país, pois foi nos
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que a Educação
Adventista deu os primeiros passos há 120 anos. Atualmente, funcionam
74 unidades escolares, divididas na seguinte proporção: 31 unidades no
estado do Paraná; 16 unidades no estado de Santa Catarina e 27 unidades no estado do Rio Grande do Sul4.
Essas 74 unidades escolares atendem diariamente mais de 42.000 estudantes, que estudam desde a Educação Infantil até o Ensino Superior.
Além disso, a Educação Adventista no Sul do país oferece em três de suas
unidades (uma em cada estado da região sul) o sistema de internato, em
que o aluno reside na própria instituição, recebendo assim uma educação integral durante as 24 horas, todos os dias.
Para atender a esse número de estudantes, a rede na Região Sul do país
conta com cerca de 3.600 servidores dos quais 2.000 são professores
formados nas mais diversas áreas do conhecimento.

4

Ibidem.
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PROPOSTA

PEDAGÓGICA

O compromisso da Educação Adventista com a Educação Brasileira
é uma experiência que já ultrapassa os 120 anos. Em sua trajetória,
mantém o compromisso com os
princípios dos seus precursores,
ensinando em conformidade com
a cosmovisão bíblico-cristã, a qual
olha o ser humano com possibilidades redentoras, bem como em
consonância com as Leis Nacionais
que orientam os programas educacionais para este país.
Segundo a Constituição Federal5,
em seu Artigo 6o,, a educação é um
“direito social” dos cidadãos e instrui a escola como um dos ambientes viabilizadores para “proporcionar os meios de acesso à cultura,
à educação e à ciência” (Art. 23, V).
Em continuidade, no Artigo 205,
apregoa que “a educação, direito

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Já a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira (LDB)6, Lei no9394/96,
“disciplina a educação escolar, que
se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias” (Art. 1), deixa claro quais são os princípios e os fins
da educação no território nacional,
além de orientar as linhas gerais
da gestão escolar e dos serviços
pedagógicos, bem como ao perfil
de pessoa que se pretende formar.
Além do mais, a LDB clarifica que
as propostas curriculares objetivam
ao desenvolvimento do educando
para assegurar-lhe a formação co-

mum indispensável ao exercício da
cidadania e fornecer-lhe os meios
para progredir no trabalho e em
estudos posteriores.
Tais orientações perpassam por
toda a Educação Básica, que se estende da Educação Infantil ao Ensino Médio, em conformidade com
a LDB.
Além da LDB, outras leis são utilizadas para o entendimento de
como as orientações maiores devem ser traduzidas na prática. Nessa perspectiva, empregam-se as
primeiras Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Infantil (DCNEI)7, elaboradas em 1999
e revisadas pela Resolução CNE/
CEB no05/2009 as quais fundamentam os serviços educacionais
para esta etapa da educação bá-

10

PROPOSTA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO ADVENTISTA

sica, orientando as ações educacionais para perceberem a criança
pequena como sujeito de direitos,
que aprende brincando e que tanto vive a cultura como a modifica e
a constrói. A Resolução no 7, de 14
de dezembro de 2010, fixou as Diretrizes e Bases Nacionais para o
Ensino Fundamental8, traduzindo
os direitos educacionais descritos
nas leis maiores a fim de direcionar a maneira de a escola se organizar para cumprir os propósitos
nacionais. Também, a definição
das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio é observada na Resolução no 2, de 30 de
janeiro de 2012. No Artigo 2o dessa
Resolução, observa-se que as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio9 “se articulam com
as Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica e
reúnem princípios, fundamentos
e procedimentos, definidos pelo
Conselho Nacional de Educação,
para orientar [...] na elaboração, no
planejamento, na implementação
e na avaliação das propostas curriculares das unidades escolares
públicas e particulares que oferecem o Ensino Médio”. A Medida
Provisória 746, de 2016, altera a LDB
no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, promovendo revisão do Ensino Médio,
assim como a reflexão de toda a
Educação Básica Nacional. Todas
essas leis contribuem para a Educação Adventista firmar os princípios éticos, políticos e estéticos da
educação brasileira, sempre traduzidos pela linguagem bíblica-cristã,
visando formar o ser humano em
sua integralidade.
Nesse sentido, em conformidade
ao que foi posto, a Rede Educacional Adventista do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul oferece à comunidade escolar, ou seja,
aos educandos, aos familiares e aos

funcionários, esta Proposta Pedagógica, que apresenta e esclarece,
sinteticamente, os fundamentos,
os objetivos, os conteúdos e os sistemas de todas as etapas da Educação Básica.
Vale ressaltar que a construção e o
compartilhamento do saber sistematizado é de responsabilidade da
escola, em parceria com a família.
Assim sendo, a educação é um direito do sujeito, visto que contribui
para a formação do cidadão. Nessa
perspectiva, é importante relem
brar tanto aos pais quanto aos profissionais da educação um conselho necessário: “ensina a criança no
caminho em que deve andar; e até
quando envelhecer não se desviará
dele”10.
Finalmente, agradecemos à sociedade a confiança que tem depositado na Educação Adventista.
Temos a certeza de que a segurança tão procurada pelos familiares é
encontrada nos ambientes e nos
serviços educacionais que oferecemos, bem como o apropriado e al-

mejado desenvolvimento intelectual e espiritual. Pois, sendo uma
rede educacional cristã, a Educação Adventista pretende formar o
estudante para administrar a vida
neste mundo, e prepará-lo para
uma vida futura, no porvir.
Anilce Bittencourt Littke
Diretora Pedagógica – USB

5 BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de
outubros de 1988. Brasília: Senado Federal, 2010.
6 BRASIL. Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996.
Disponível em: <htt p://portal.mec.gov.br/seesp/
arquivos/pdf/lei9394_ldbn1. pdf>. Acesso em: 18 dez. 2016.
7 BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Infantil.
Disponível
em: <htt p://agenda- primeirainfancia.org.br/arquivos/
diretrizescurriculares_2012.pdf>. Acesso em: 18
dez. 2016.
8 BRASIL. Diretrizes e bases nacionais para
o Ensino Fundamental. Disponível em: <h p://
portal.mec.gov.br/in-dex.php?option=com_
docman&view=download&alias=15548-d-c-neducacaobasica--no- va-pdf&itemid=30192>. Acesso em: 18 dez.
2016.
9 BRASIL. Diretrizes curriculares nacionais
para o Ensino Médio. Disponível em: <hp://
portal.mec.gov.br/index. php?option=com_
docman&view=download&alias=9864--rceb00212&itemid=30192>. Acesso em: 18 dez. 2016.
10 BÍBLIA. A.T. Provérbios. Português. Bíblia Sagrada.
Trad. João Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade
Bíblica do Brasil, 2015. Cap. 22, vers. 6.
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FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

ADVENTISTA
A Filosofia Adventista de Educação fundamenta-se na crença em um Deus Criador,
mantenedor e Redentor.
Centrada em Jesus Cristo, a Educação Adventista objetiva restaurar nos seres humanos a imagem do Criador, considerando Seu caráter e Seus ensinos, bem como
a revelação de Sua natureza, tendo como
fonte a Bíblia e os ensinos de Ellen White.
Nessa perspectiva, “as instituições de ensino poderão produzir homens fortes para
pensar e agir, homens que sejam senhores
e não escravos das circunstâncias, homens
que possuam amplidão de espírito, clareza
de pensamento e coragem nas suas convicções” 11.
O cerne da Filosofia Adventista de Educação está nos princípios bíblicos da criação
do universo e do homem. Aponta para o
plano da salvação por meio do sacrifício
redentor de Jesus Cristo pela humanidade. Três aspectos importantes apoiam estas crenças:

11 WHITE, Ellen G. Educação. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira,
2008. p.8.
12 BÍBLIA. A.T. Gênesis. Português. Bíblia Sagrada. Trad. João
Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2015. Cap.
2, vers.7.
13 BÍBLIA. N.T. Romanos. Português. Bíblia Sagrada. Trad. João
Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2015. Cap.
3, vers.23.
14 N.T. João. Português. Bíblia Sagrada. Trad. João Ferreira de
Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2015. Cap. 3, vers.16.

origem – o homem foi criado à
imagem e à semelhança de Deus,
“então, formou o Senhor Deus ao
homem do pó da terra e lhes soprou nas narinas o fôlego de vida, e
o homem passou a ser alma vivente” 12.

natureza – pecaminosa, uma vez
que os primeiros seres humanos
criados pecaram e perderam a natureza divina, que lhes fora atribuída pela criação, “pois todos pecaram e carecem da glória de Deus” 13.

destino – em virtude de Seu infinito amor, Deus providenciou a
restauração do homem por intermédio do sangue de Jesus Cristo,
possibilitando-lhe assim a vida eterna, “porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele
que nEle crê não pereça, mas tenha
a vida eterna” 14.

12
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Nota-se que a filosofia que inspira a Rede Educacional Adventista, possui entre os seus claros objetivos a
promoção de um desenvolvimento harmonioso do ser humano considerando todas as suas faculdades.
Não obstante, atua de modo a reforçar as crenças fundamentais apregoadas pelos Adventistas do Sétimo
Dia, como um norteador axiológico e conceitual, com ênfase no poder substancialmente criador da divindade. Tais crenças se sintetizam mediante os seguintes princípios15:

Deus, o Criador, é a realidade última
do universo. Por isso, conhecer a Ele e
compreender Sua vontade é de crucial importância desde cedo na vida.

Separado de Deus, o ser humano está
sujeito à degradação. Por isso, estabelecer ligação com Deus na forma e
no tempo devido deve ser o grande
objetivo da vida.

O ser humano, criado perfeito por
Deus, é o resultado de uma sutil e judiciosa combinação do material com
o espiritual; um ser racional destinado
a ser completo e feliz na medida em
que, harmoniosamente, se relacionar
com Seu Criador e bem conviver com
seus semelhantes.

A Educação Cristã reconhece que o
ser humano foi criado com potencialidades, por isso, visa o desenvolvimento harmonioso de cada estudante e
professor, objetivando a restauração
do relacionamento entre o ser humano e seu Criador. Por isso, em se
tratando de educação, excelência é o
mínimo desejável.

Na vida humana as ações e as atividades dos primeiros anos são de
crucial importância para o posterior
desenvolvimento. Assim, é sobre a
boa educação e a felicidade do educando que se constrói o futuro bem-estar e o destino do homem.

Deus, o Criador, é também a fonte de
todo o conhecimento e se revela ao
homem mediante a Bíblia Sagrada,
Jesus Cristo, a natureza, e por meio
do trato com pessoas e povos de todas as épocas.

15 IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. União Sul Brasileira. Departamento de Educação. Proposta Pedagógica: Educação Infantil e Ensino Fundamental – anos iniciais.
Curitiba: USB, 2013. p.16.

MISSÃO

VISÃO

FINALIDADE

Promover, por meio da Educação
Cristã, o desenvolvimento integral
dos estudantes, formando cidadãos
autônomos, comprometidos com
o bem-estar da comunidade, da
Pátria e com Deus.

Ser um sistema educacional
reconhecido pela excelência
da formação humana, fundamentado em princípios
bíblico-cristãos.

Restaurar o homem ao seu
estado original de perfeição, preparando crianças e
jovens para uma existência
significativa nesta terra e
para a vida eterna.
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OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO

ADVENTISTA

Visto que o ser humano necessita ser restaurado ao seu estado original de perfeição, a Educação Adventista se propõe
alcançar os seguintes objetivos16 por meio do currículo integral-restaurador:
Promover o reconhecimento de Deus como
fonte de toda sabedoria.
Reconhecer e aplicar a Bíblia como fonte de referencial de conduta.
Estimular o estudo, a proteção e a conservação
da natureza criada por Deus.
Incentivar a utilização das faculdades mentais
na aquisição da construção do conhecimento
em favor do bem comum, tendo como ferramentas as diferentes fontes de informação e
recursos tecnológicos.
Promover a aquisição de hábitos saudáveis mediante o conhecimento do corpo e das leis que
o regem.
Oportunizar o desenvolvimento do senso crítico, da criatividade, da pesquisa e do pensamento reflexivo.
Incentivar o desenvolvimento dos deveres práticos da vida diária, a sábia escolha profissional,
a formação familiar, o serviço a Deus e à comunidade.
Favorecer o desenvolvimento da autoestima
positiva, do sentimento de aceitação e de segurança.
Resgatar a prática da regra áurea nos relacionamentos interpessoais, que é amar ao próximo como a si mesmo.
16 IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. União Sul Brasileira.
Departamento de Educação. Proposta Pedagógica: Educação
Infantil e Ensino Fundamental – anos iniciais. Curitiba: USB, 2013. p.18.
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PERFIL DO ALUNO

QUE QUEREMOS FORMAR
Todo ser humano, por ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus, é um ser único, digno e capaz.
Nessa perspectiva, tendo em vista a ação redentora, a Educação Adventista vê cada ser humano para além
do que ele é, ou seja, vê nele alguém por quem Cristo morreu. Isso reveste todo ser humano de dignidade,
de importância e de valor.
A Educação Adventista tem por princípio formar integralmente o educando, desenvolvendo harmoniosamente os aspectos físicos, mentais, socioafetivos e espirituais. Esse princípio é essencial para formar cidadãos com as seguintes características17:

Aceitação de Deus
como seu Criador

Atitudes criativas
e autônomas

Caráter íntegro

Conhecimento, experiência e
valorização das leis da saúde

Equilíbrio emocional

Relacionamentos saudáveis

Capacidade de fazer escolhas
e tomar decisões

Pensamento crítico
e reflexivo

17 IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. União Sul Brasileira.
Departamento de Educação. Proposta Pedagógica: Educação
Infantil e Ensino Fundamental – anos iniciais. Curitiba: USB, 2013. p.20

Comprometimento
e responsabilidade

Desprendimento de si
mesmo e solidariedade
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PERFIL DO

PROFESSOR
Educar crianças e jovens não é tarefa simples, exige esforço conjunto de educadores, administradores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, funcionários, docentes e familiares. Na perspectiva cristã, o educador é representante de Deus como divulgador das verdades eternas. Para alcançar os propósitos
da Educação Adventista, o educador deve manifestar e buscar continuamente as seguintes características18:

Equilíbrio emocional
Ser um imitador de Cristo

Cuidado com a saúde
física e mental
Conhecer e estar sintonizado
com a filosofia da proposta de
Educação Adventista

Perceber o estudante de forma
integral, conhecendo seus limites e possibilidades
Manter profissionalismo e
aperfeiçoamento constante

Relacionamento interpessoal positivo

Ter visão do alcance do seu
trabalho e da sua relação
com o todo

Uso de linguagem
adequada
18 IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA.
União Sul Brasileira. Departamento de Educação.
Proposta Pedagógica: Educação Infantil e Ensino
Fundamental – anos iniciais. Curitiba: USB, 2013. p.20.

CONCEPÇÃO
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A ESCOLA E SUAS
INTER-RELAÇÕES
Na Educação Adventista, a escola
é um espaço de desenvolvimento pessoal e social, não só para os
alunos, como também para os
profissionais que a constituem
mediante o tipo de inter-relações
humanas, sociais, profissionais e
pedagógicas promovidas, das formas de liderança exercidas e da
cultura gerada.
No desenvolvimento de suas relações sociais, a escola interage
com outras instituições básicas família, igreja e comunidade - para
potencializar sua função educativa. Estas inter-relações se tornam
construtivas e concorrem para
a harmonia entre as partes, mediante princípios que viabilizem
relacionamentos saudáveis. São
estes os princípios19:
1. amor a Deus – quando todas
as atividades são embasadas neste princípio, a unidade, a fraternidade, o respeito, a tolerância e a
solidariedade serão uma constante no cotidiano da escola;
2. amor ao próximo – para a formação da cidadania, o amor desinteressado deverá ser cultivado
e praticado desde a mais tenra
idade;
3. regra áurea – para estimular
a unidade apesar da diversidade,
as relações interpessoais serão reguladas por este princípio: “façam
aos outros, o que querem que
eles façam a vocês”20.
A efetivação do desenvolvimento
das inter-relações entre as instituições escola/família, escola/co19 IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. União Sul
Brasileira. Departamento de Educação.
Proposta Pedagógica: Educação Infantil e Ensino
Fundamental – anos iniciais. Curitiba:
USB, 2013. p.34.

munidade, escola/igreja, escola/
rede educacional oportuniza o
sucesso ou o fracasso das ações
do educando frente à sua autonomia moral, cognitiva, afetiva,
espiritual e social.

RELAÇÃO

PROFESSOR / ESTUDANTE

A relação professor e estudante
não deve ser uma relação de imposição, mas sim de cooperação,
de respeito e de crescimento.
Dessa forma, o estudante é concebido como um sujeito interativo e ativo no seu processo de
construção de conhecimento e o
professor, como um sujeito mais
experiente, assume um papel
fundamental no processo ensino
e aprendizagem. Por essa razão,
cabe ao docente considerar, também, o que o discente já possui
na bagagem cultural e intelectual, para a construção de uma
aprendizagem significativa.
Professores e estudantes, juntos,
formam um conjunto de mediadores da cultura que possibilita
progressos no desenvolvimento
cognitivo, social e espiritual não
somente do discente, mas de
toda a comunidade escolar. Nessa perspectiva, não cabe analisar
somente a relação professor e
estudante, mas também a relação estudante e estudante, uma
vez que a construção do conhecimento se dará coletivamente,
sem ignorar a ação intrapsíquica
do sujeito.
O professor deve estimular o discente a fazer escolhas e a assumir
o seu papel social de estudante,
sendo o próprio professor o me20 BÍBLIA. N.T. Mateus. Português. Bíblia Sagrada.
Trad. João Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade
Bíblica do Brasil, 2015. Cap. 7, vers.12.
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diador da aprendizagem proposta. Projetos de apoio aos estudantes e suas famílias planejados
pelo professor podem tornar o
estudante parceiro na educação,
entendida em seu sentido mais
amplo, para além da educação
escolar.
O professor tornará acessíveis os
conteúdos a todos os estudantes,
respeitando os variados estilos
de aprendizagem, buscando os
recursos necessários para uma
aprendizagem significativa, quebrando as possíveis barreiras na
relação professor e estudante.
Para tanto, essa relação tem que
ser baseada no diálogo mais fecundo, em que os “erros” possam
ser vistos como integrantes do
processo ensino e aprendizagem,
visto que esse processo não se reduz à memorização, mas sim ao
raciocínio lógico, a compreensão
e a reflexão.

DISCIPLINA

A disciplina na Educação Adventista objetiva capacitar o educando à autodisciplina, ou seja, ele
precisa sim aderir às regras as
quais implicam valores e formas
de conduta. Tais normas podem
vir dos responsáveis pelo processo
educativo, uma vez que os limites
que cabem a ele não devam ser
apenas interpretados no sentido
negativo, o que não pode ser feito
ou ultrapassado, mas devem ser
entendidos positivamente, tendo
em vista que o limite situa e proporciona a consciência da posição
ocupada dentro de algum espaço
social – a família, a escola e a sociedade como um todo.
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Na perspectiva disciplinar a educadora americana White, orienta: “ensinai às crianças e jovens o
respeito a si mesmos, a lealdade
a Deus e a fidelidade ao princípio;
ensinem-nos a respeitar e a obedecer à lei de Deus. Então esses
princípios lhes controlarão a vida
e serão postos em prática em sua
associação com outros”21.
Assim, é importante que os educandos, desde cedo, aprendam a
autogovernar-se sendo instruídos
ao autocontrole. Haja vista que
eles aprendem muito mais com
as consequências de suas atitudes do que com as constantes
pressões e cobranças, sendo capazes de julgar por si mesmos o
que é certo ou errado.
Em consonância a isso, White ainda adverte: “levai os jovens a sentir que eles merecem confiança e
poucos haverá que não procurarão mostrarem-se dignos dessa
confiança. Sob este mesmo princípio é melhor pedir do que ordenar; aquele a quem nos dirigimos
tem oportunidade de se mostrar
leal aos princípios retos”22.
Em síntese, a disciplina tem a ver
com hábitos internalizados que
facilitam a cada pessoa o cumprimento de suas obrigações; implica autodomínio e a capacidade
de utilizar a liberdade pessoal, isto
é, a possibilidade de atuar livremente, superando os condicionamentos internos e externos que
se apresentam na vida cotidiana.

CURRÍCULO

A Rede Educacional Adventista
entende como currículo o conjunto dos objetivos de cada disciplina
quanto aos conteúdos, aos pressupostos para a atuação e o pro-

cedimento do grupo docente e
discente, às práticas pedagógicas,
às crenças, aos conhecimentos e
aos valores que viabilizam a proposta de uma educação integral.
Partindo-se do princípio que o
currículo é o conjunto de aprendizagens a serem desenvolvidas
pelos educandos em cada etapa
da Educação Básica, de acordo
com os objetivos definidos na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele caracteriza-se a
partir da “Proposta Pedagógica”,
com seus componentes ou conteúdos programáticos indicados
pela matriz curricular.
O currículo tem várias funções,
entre elas de explicar o projeto da
escola e servir de guia para sua
concretização, não se limitando
a enunciar de modo genérico as
intenções educativas. Assim, os
conteúdos são organizados por
ano, priorizando o desempenho
acadêmico nas diferentes áreas
do conhecimento.
A aprendizagem a ser desenvolvida pelo educando tem como referência as diretrizes curriculares
nacionais e os parâmetros curriculares nacionais. Esses conjuntos
de aprendizagens denominam-se eixos curriculares no tocante
à Educação Infantil e aos “Componentes Curriculares”, constituídos por disciplinas ou conteúdos
programáticos que integram o
Currículo do Ensino Fundamental
e Médio, podendo o Ensino Médio atender à formação geral e/ou
preparar o educando para o exercício de profissões técnicas.

humano, sendo a base permeável
de todas as ações pedagógicas e
educacionais.
O currículo formal e informal coopera para que os educandos alcancem seu máximo potencial do
desenvolvimento espiritual, mental, físico, social e vocacional.
O verdadeiro desenvolvimento
das potencialidades inclui elementos cognitivos, experimentais, emocionais, relacionais, intuitivos e espirituais, contribuindo,
assim, para uma formação integral.

PRINCÍPIOS
METODOLÓGICOS
A Rede Educacional Adventista
elegeu princípios metodológicos
compatíveis com as tendências
atuais de educação, alinhados à
proposta de um currículo integral-restaurador, traduzido em
uma visão interdisciplinar do conhecimento.
Ao eleger tais princípios não estabelece uma relação categoricamente fechada ou hierarquicamente organizada.
Essa relação pode ser ampliada
por novas ideias que atendam às
necessidades da natureza e especificamente dos cursos oferecidos
da faixa etária dos discentes e do
respeito às diferenças individuais,
sem perder de vista os referenciais teóricos.

O currículo é integrado a uma
perspectiva bíblica, sua cosmovisão provê um fundamento e um
contexto para todo conhecimento

Entende-se que os princípios metodológicos23 promovem a integração dos objetivos propostos e
o processo de ensino e aprendiza-

21 WHITE, Ellen G. O Lar Adventista. Tatuí, SP: Casa
Publicadora Brasileira, 2011. p.305.

23 IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA.
Confederações das Uniões. Pedagogia Adventista.
2. ed. rev. e atual. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira,
2009.

22 WHITE, Ellen G. Educação. Tatuí, SP: Casa
Publicadora Brasileira, 2008. p.180.
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gem a fim de que o compromisso
com a ação educativa se concretize por meio da:
Ação-Reflexão-Ação - levando
em conta a dimensão prática que
deve existir na Educação Básica e
a necessidade da construção da
autonomia intelectual dos educandos, esse princípio enfatiza
que todo fazer implica uma reflexão e toda reflexão implica um
fazer (ainda que este não se materialize). O educando deve saber
fazer e compreender o que faz,
mediante procedimentos de observação, reflexão e registro com
oportunidade de discutir sobre a
prática à luz da teoria e vice-versa.
Aprendizagem Significativa - ao
privilegiar atividades que levem
em conta os conhecimentos prévios dos educandos os professores ancorarão os novos conteúdo
às estruturas já existentes, contribuindo para uma aprendizagem significativa e duradoura.
Por meio da contextualização
dos conteúdos, relacionados à
experiência do cotidiano, esse
princípio também promoverá o
relacionamento entre a teoria e

a prática. Assim, o trabalho pedagógico deverá caracterizar-se
pelo envolvimento dos estudantes e dos professores em pesquisas e atividades de investigação,
buscando a partir das vivências,
possibilidades e alternativas pedagógicas.
Resolução de Situações-Problema - o processo de ensino e
aprendizagem baseado em situações-problema está organizado
em torno da superação de um
obstáculo que oferece resistência e leva o educando a investir
conhecimento prévio, bem como
suas representações, de maneira
que tudo isso conduza à elaboração de novas ideias.
Relação Teoria e Prática - implica numa relação dialógica entre
teoria e prática, a partir de estratégias de ensino que colaborem
para uma aprendizagem significativa.
Cooperação - contrapondo a
tendência individualista e competitiva da sociedade pós-moderna, as atividades coletivas em
situação de ensino e aprendiza-
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gem fortalecem a interação entre
os pares, estimulando a solidariedade, a colaboração e a participação ativa.
Autonomia - trata-se da capacidade de pensar por si mesmo,
sem ser conduzido ou dirigido por
outro. O autocontrole é essencial
para o desenvolvimento intelectual e moral, objetivos primordiais
da educação cristã. Para tanto, a
prática pedagógica enfatiza atividades de aprendizagem que valorizem a atuação do estudante,
considerando suas experiências
pessoais, conhecimentos prévios
e capacidade de tomar decisões.
Interdisciplinaridade - relaciona-se um único conteúdo com
diversas disciplinas como a termologia indica. Possui em comum,
além do conteúdo, objetivos, avaliação e a coordenação do trabalho. Esse princípio metodológico
possibilita o aprofundamento do
conhecimento, rompendo com
as fronteiras que delimitam as
disciplinas. As disciplinas não deixam de existir, mas a compreensão profunda de algum conteúdo
permite uma visão global do co-
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nhecimento. Assim, o estudante
compreende a existência da ciência, e não das ciências. Entende e
considera as particularidades em
áreas distintas, como exatas ou
humanas, mas compreende que
essas se relacionam.
Integração entre Crer X Ser X
Fazer - o ensino se torna eficaz à
medida que o professor é capaz
de estabelecer a integração entre o conteúdo e os valores por
ele definidos e vividos, tornando o
aprender significativo e útil para a
vida. A coerência entre o que crê
e o que se faz o habilitará a ser
uma influência como modelo no
estilo de vida e competência profissional, conforme preconizado
pela Filosofia Cristã de Educação.
Assim, cada professor deve buscar, sistematicamente, em seu
campo de conhecimento, o ser e
o fazer e promover em sua prática pedagógica essa integração
de forma intencional, bem como
estimular os educandos a fazê-lo.

METODOLOGIA

A Educação Adventista compreende que a metodologia que
estrutura a prática docente, bem
como todo o ambiente escolar
devem juntos proporcionar as
condições necessárias para que
os traços semelhantes aos da natureza amorosa de Jesus Cristo se
desenvolvam no estudante durante todo o processo educacional ou tempo sob sua influência.
Isso implica que todos os agentes
educacionais estejam capacitados para esta obra e conscientes
de que seu exemplo assume um
papel de maior relevância, colocando-os diante da necessidade
de viverem o que creem e aquilo
pelo qual lutam, a saber, a prática
de uma pedagogia redentora e
restauradora.

Entende-se, também, que a prática educativa é sempre construída sob uma visão de homem e
de mundo. A metodologia é, portanto, um elemento fundamental, pressupondo a integração dos
objetivos e processos que sinalizam a direção e o caminho que
se precisa seguir para que o plano
de trabalho institucional venha a
se tornar realidade.
A metodologia de ensino e aprendizagem, na Educação Adventista, pauta-se pelas concepções
filosóficas, pelos objetivos a que
se propõe, bem como pela legislação vigente. Isso não significa que o educador não terá um
modelo de ensino, pois cada um
possui habilidades próprias e para
cada realidade educacional existem práticas diversas, costumes
e ideias produzidos socialmente.
Entretanto, existe uma base metodológica comum que sustenta
e promove a unidade e a identidade da instituição educacional.
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AVALIAÇÃO DA

APRENDIZAGEM

A Educação Adventista entende
a avaliação como um processo
essencial na formação do ser humano. Entende-se por avaliação
o acompanhamento do processo
educacional que envolve todas as
faculdades do ser: física, mental,
social e espiritual, numa perspectiva dialógica entre processos e
resultados, entre os levantamentos de informações qualitativas
a respeito das aprendizagens e o
planejamento de intervenções visando ao resgate ou ao aprofundamento dos saberes.
A avaliação é um processo de reflexão e ação contínua, ou seja,
envolve observações, registros,
ações intencionais de auxílios, integrando-se ao processo educativo diário nas diferentes atividades
de ensino e aprendizagem.

Dentro de uma concepção pedagógica Adventista, em que a
Educação visa o desenvolvimento de todo ser, em todo o tempo
de vida, a vivência de múltiplas
experiências durante o processo educativo busca o desenvolvimento harmônico de todas as
potencialidades humanas, em
seus aspectos físicos, intelectuais,
emocionais, sociais e espirituais.
São nas experiências vivenciadas
que os conteúdos devem ser instrumentos para ativar e mobilizar
os esquemas mentais operatórios de assimilação, sendo o estudante um ser ativo e dinâmico
não passivo e receptivo, como se
apresenta a educação tradicional
- que participa da construção do
seu próprio conhecimento.
Neste contexto, a avaliação assu-

me uma dimensão mais abrangente, pois educar é formar e
aprender, é construir o próprio saber. Sendo assim, ela não se reduz
apenas a atribuir nota, mas em
verificar em que medida os alunos estão alcançando os objetivos
propostos para o processo de ensino e aprendizagem. Assim, se o
ato de ensinar e de aprender consiste em tentar realizar tais objetivos propostos, o ato de avaliar
consiste em analisar se eles estão
sendo realmente atingidos e em
que grau se dá essa consecução,
para ajudar o educando a avançar
na aprendizagem e na construção do saber. Nessa concepção,
a avaliação assume um sentido
orientador e cooperativo.
Como vemos, o conceito de avaliação da aprendizagem está inti-
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mamente ligado à concepção pedagógica adotada, isto é, a uma
visão de educação.
Desse modo, a partir do exposto,
podemos sintetizar alguns pressupostos e princípios da avaliação:
• A avaliação é um processo contínuo e sistemático, faz parte de
um plano mais amplo, que é o
ensino e a aprendizagem. Como
não é um fim em si mesma, é
sempre um meio, um recurso e,
como tal, deve ser usada. Por essa
razão, não pode ser esporádica
ou improvisada, mas constante e
planejada, ocorrendo ao longo do
processo, a fim de reorientá-lo e
aperfeiçoá-lo.
• A avaliação é funcional, porque
se realiza em função dos objetivos
previstos, e esses são os elementos norteadores da avaliação.
• A avaliação é orientadora, porque
indica os avanços e as dificuldades do estudante. Nessa perspectiva, contribui para o progresso
da aprendizagem do estudante,
orientando-o no sentido de atingir os objetivos propostos. Além
disso, a avaliação também contribui com o professor, uma vez que
explicitando e quantificando os
resultados dos estudantes, possi-

bilita ao professor replanejar o seu
fazer pedagógico.
• A avaliação é integral, pois considera o estudante como um ser
total e integrado, e não de forma
compartimentalizada. Ela deve
contemplar a análise e o julgamento de todas as dimensões do
comportamento, incidindo sobre
os elementos cognitivos, afetivos
e psicomotores. Em consequência disso, o professor deve coletar
uma ampla variedade de dados
que vai além da rotineira prova
escrita, utilizando todos os recursos disponíveis de avaliação.
Nesse contexto, a avaliação tem
por funções24:
• Conhecer os estudantes;
• Identificar as dificuldades de
aprendizagem;
• Determinar se os objetivos propostos para o processo de ensino
e aprendizagem foram ou não
atingidos;
• Aperfeiçoar o progresso do ensino e da aprendizagem;
• Apresentar os resultados finais
de um processo/etapa.

A avaliação terá ainda tratamento diferenciado que contemple as
peculiaridades de cada etapa do
ensino:
EDUCAÇÃO INFANTIL E
PRIMEIRO ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

A avaliação será feita periodicamente por meio de instrumentos diagnósticos, processuais e
registros periódicos. Mediante
observações e sondagens, serão
verificados e registrados os níveis
de aprendizagem no decorrer do
processo educativo, e apresentado por meio de relatórios bimestrais, que posicionam a família de
como a criança está se desenvolvendo em todas as dimensões do
conhecimento. A promoção para
a próxima etapa ocorre independentemente dos resultados alcançados na avaliação do ensino
e da aprendizagem.

SEGUNDO AO NONO ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL E
ENSINO MÉDIO

O rendimento mínimo exigido
para a promoção é a média, por
disciplina, de acordo com o Projeto Pedagógico e o Regimento
Escolar da mantenedora. Os resultados de todas as avaliações
serão sintetizados e notas bimestrais expressas numa escala de “0”
(zero) a “10,0” (dez), fracionados
até uma casa decimal, sem arredondamentos. O professor determinará a forma e a quantidade
de avaliações, atendendo a exigência mínima de adoção de dois
instrumentos diferentes, bem
como a formulação adotada para
a sintetização da nota bimestral
(Ex.: soma, média aritmética, média ponderada etc.). Tais critérios
deverão estar expressos em seu
plano de ensino e divulgados aos
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estudantes. Esses resultados serão disponibilizados aos pais ou
responsáveis, por meio de boletins impressos de notas ou/e
mediante o portal. Ao estudante
que apresentar rendimento escolar baixo ou insuficiente, serão
proporcionados estudos de recuperação ao longo do período
letivo, tão logo o diagnóstico do
objetivo previsto tenha sido realizado. Os estudos de recuperação previstos acontecerão por
reorientação da aprendizagem
e desenvolvimento de projetos especiais de enriquecimento curricular, podendo valer-se
da participação dos estudantes
que já atingiram todos, a maior
ou grande parte dos objetivos
previstos. Os estudantes submetidos aos estudos de recuperação estão sujeitos à reavaliação
ao longo do período letivo, e os
resultados obtidos serão considerados com efeito substitutivo
ao resultado verificado na avaliação regular, sendo adotado
para efeito de registro, o que for
maior, conforme calendário da
Unidade Escolar.

ESTUDANTES DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Os estudantes que apresentem
deficit cognitivo ou outros impedimentos que comprometam a
equiparação de aprendizagem,
sua promoção ou retenção estará condicionada à análise de sua
progressão, limitações e possibilidades de aprendizagem, que se
processará pelo(s) professor(es)
do(s) estudante(s), orientação
educacional e coordenação pedagógica da escola.

24 IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA.
Confederações das Uniões. Pedagogia Adventista.
2. ed. rev. e atual. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira,
2009.
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COMPETÊNCIAS GERAIS DA
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EDUCAÇÃO
INFANTIL
A educação e o cuidado de crianças bem pequenas de 3 anos e
crianças pequenas de 4 e 5 anos
preveem que, assim como nas
demais etapas da Educação Básica, a proposta pedagógica aponte
como se dará o processo educacional e como se desenvolverão
as práticas pedagógicas, visando
desde cedo à formação de cidadãos.

proporcionando aos infantes momentos para o crescimento, para
a reflexão e para a tomada de decisões direcionadas ao aprendizado com coerência e justiça.

As instituições que atendem a
Educação Infantil são centros
educacionais e não apenas de assistência. Dessa forma, uma das
características desta concepção
de Educação Infantil reside na integração do cuidar e do educar.
Assim, a Educação Adventista,
além de prestar cuidados físicos
para as crianças pequenas da
Educação Infantil, criam também
condições para o desenvolvimento cognitivo, simbólico, social,
emocional e espiritual de seus pequenos educandos. Desse modo,

Assim, a estrutura curricular da
Educação Infantil, de acordo com
os eixos estruturantes das práticas
pedagógicas (interações e brincadeiras), se apoia nos Objetivos
Gerais da Educação Infantil Adventista e nos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na
Educação Infantil que orientam a
base educacional.

O bom relacionamento entre a
tríade - familiares, educadores e
crianças - é essencial durante o
processo de inserção da criança
pequena na vida escolar.

OBJETIVOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Propõe-se como objetivos gerais

da Educação Adventista para o
Educação Infantil que as crianças
sejam capazes de:
• Conhecer a Deus como Criador,
Sustentador e Salvador;
• Expressar ideias, sentimentos,
necessidades e interesses, desenvolvendo a capacidade expressiva
a fim de construir significados;
• Utilizar diferentes linguagens
(corporal, musical, plástica, matemática, oral e escrita) em diferentes situações de comunicação;
• Estabelecer sólidos vínculos com
Deus, a família, seus pares e com
os membros da comunidade;
• Conhecer o próprio corpo, as potencialidades e os limites, desenvolvendo hábitos saudáveis;
• Expressar emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e ne-
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cessidades nas diferentes vivências culturais como forma de
aprender e aplicar os conhecimentos de maneira significativa e
prazeirosa;
• Apreciar a participação em diferentes formatos de jogos: simbólico ou dramático, tradicional,
próprios do lugar, de construção,
matemáticos, de linguagens e
outros;
• Vivenciar a cultura geral e a infantil por meio de brinquedos e
brincadeiras.
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO
• CONVIVER com outras crianças
e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes
linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.
• BRINCAR cotidianamente de
diversas formas, em diferentes
espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando
o acesso a produções culturais,
seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais,
sensoriais, expressivas, cognitivas,
sociais e relacionais.
• PARTICIPAR ativamente, com
adultos e outras crianças, tanto
do planejamento da gestão da
escola e das atividades propostas
pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das
brincadeiras, dos materiais e dos
ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens, elaborando
conhecimentos, decidindo e se
posicionando.
• EXPLORAR movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores,

palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias,
objetos, elementos da natureza,
na escola e fora dela, ampliando
seus saberes sobre a cultura, em
suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
• EXPRESSAR como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas
necessidades: emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes
linguagens.
• CONHECER-SE e construir sua
identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem
positiva de si e de seus grupos
de pertencimento, nas diversas
experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens
vivenciadas na instituição escolar
e em seu contexto familiar e comunitário.
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
Os campos de experiências centram-se em uma perspectiva de
produção de saberes em que a
criança, apoiada “nas relações, nas
interações e em práticas educa-
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tivas intencionalmente voltadas
para as experiências concretas da
vida cotidiana, para a aprendizagem plural da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e
para a produção de narrativas, individuais e coletivas, através de diferentes linguagens” (MEC, 2009,
p. 14), elabora formas de atribuir
sentido a si mesma e ao mundo,
construindo dessa forma sua cosmovisão e autonomia.
A pedagogia dos campos de experiências é relacional, pois admite a importância da interação
para a aprendizagem. Além disso,
essa concepção, de acordo com a
BNCC, está articulada aos direitos
de aprendizagem da criança que
são conviver, brincar, participar,
explorar, expressar e conhecer.
Assim, o trabalho pedagógico
com os campos de experiências
“consiste em colocar no centro do
projeto educativo o fazer e o agir
das crianças [...] e compreender
uma ideia de currículo na escola
de educação infantil como um
contexto fortemente educativo,
que estimula a criança a dar significado, reorganizar e representar a própria experiência” (Fochi,
2015, p. 221-228).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO
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SÍNTESE DAS
APRENDIZAGENS NA

EDUCAÇÃO

INFANTIL
O EU, O OUTRO E O NÓS
• Respeitar e expressar sentimentos e emoções.
• Atuar em grupo e demonstrar
interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade, solidarizando-se com os outros.
• Conhecer e respeitar regras de
convívio social, manifestando
respeito pelo outro.
CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS
• Reconhecer a importância de
ações e situações do cotidiano
que contribuem para o cuidado
de sua saúde e da manutenção
de ambientes saudáveis.
• Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação,
vestir-se e no cuidado com seu

bem-estar, valorizando o próprio
corpo.

cadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.

• Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e
adequação) como instrumento
de interação com o outro e com
o meio.

ESCUTA, PENSAMENTO
E IMAGINAÇÃO

• Coordenar as habilidades manuais.
TRAÇOS, SONS, CORES
E FORMAS
• Discriminar os diferentes tipos
de sons e ritmos e interagir com
a música, percebendo-a como
forma de expressão individual e
coletiva.
• Expressar-se por meio das artes
visuais, utilizando diferentes materiais.
• Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brin-

• Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações
de interação, por diferentes
meios.
• Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e
causal, organizando e adequando a fala ao contexto em que é
produzida.
• Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.
• Conhecer diferentes gêneros e
suportes textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo
a leitura como fonte de prazer e
informação.
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ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
• Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo
relações entre eles.
• Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou
artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a
eles.
• Utilizar vocabulário relativo às
noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e
fora) e medidas (comprido, curto,
grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências.
• Utilizar unidades de medida
(dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo
(presente, passado e futuro; antes, agora e depois), para responder a necessidades e questões
do cotidiano.
• Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes
formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de
gráficos básicos etc).
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ENSINO
FUNDAMENTAL
ANOS
INICIAIS

Propõe-se como objetivos gerais da Educação Adventista para o Ensino
Fundamental que os estudantes sejam capazes de:

Confiar suas vidas a Deus mediante o
desejo sincero de fazer a Sua vontade
em cada aspecto da sua vida.

Dar evidência do desenvolvimento
emocional apropriado nas relações
interpessoais com os colegas, a família e os membros da comunidade.

Expressar-se utilizando diferentes linguagens: verbal, matemática, gráfica,
plástica e corporal, para comunicar
emoções, ideias e valores, reconstruindo e dando novos significados à
realidade.

Conhecer e praticar princípios de
saúde, adotando hábitos saudáveis
como um dos aspectos básicos da
qualidade de vida e de um viver equilibrado.

Demonstrar competência na comunicação, nas operações quantitativas
e em outras áreas acadêmicas que
constituam o fundamento necessário
para a prossecução dos estudos.

Aprender a apreciar a dignidade do
trabalho e conhecer as possibilidades
que existem nas diversas carreiras relacionadas com seus interesses e os
talentos que Deus lhes confiou.

Utilizar as faculdades mentais na
aquisição e na construção do conhecimento em favor do bem comum,
tendo como ferramenta as diferentes
fontes de informação e de recursos
tecnológicos.

Desenvolver a autonomia e a autenticidade ancoradas nos valores bíblico-cristãos.
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ANOS
FINAIS
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Dar evidência do desenvolvimento
emocional apropriado nas relações
interpessoais com seus colegas, sua
família e os membros da comunidade.

Confiar a vida a Deus mediante o desejo sincero de fazer a vontade dEle
em cada aspecto da sua vida.

Conhecer e praticar princípios de saúde e de um viver equilibrado.

Demonstrar competência na comunicação, nas operações quantitativas
e em outras áreas do conhecimento
que constituem o fundamento necessário para a prossecução dos estudos.

Aprender a apreciar a dignidade do
trabalho e conhecer as possibilidades
que existem nas diversas carreiras relacionadas com seus interesses e os
talentos que Deus lhes confiou.

ÁREAS DO
CONHECIMENTO
Ao longo do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, a progressão do
conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas
de linguagem e da experiência
estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto
o que ainda precisam aprender.
Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas
e os interesses pela vida social, o
que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem
respeito às relações dos sujeitos
entre si, com a natureza, com a
história, com a cultura, com as
tecnologias e com o ambiente.
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se
deparam com desafios de maior
complexidade, sobretudo devido
à necessidade de se apropriarem
das diferentes lógicas de orga-

36

PROPOSTA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO ADVENTISTA

nização dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em
vista essa maior especialização,
é importante, nos vários componentes curriculares, retomar e
ressignificar as aprendizagens do
Ensino Fundamental – Anos Iniciais no contexto das diferentes
áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios
dos estudantes.
Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia do
estudante, oferecendo-lhe condições e ferramentas para acessar
e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes
de informação.
O currículo do Ensino Fundamental é dividido em cinco áreas de
conhecimento, sendo:
LINGUAGENS
As disciplinas que compõem esta
área de conhecimento – Língua
Portuguesa, Arte, Educação Física,
Língua Inglesa – têm por objetivos
tornar o estudante capaz de aplicar e articular, com competência,
as tecnologias da comunicação e
da informação. A finalidade é possibilitar ao estudante participar
de práticas de linguagem diversificadas, que lhe permita ampliar
suas capacidades expressivas em
manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também
seus conhecimentos sobre essas
linguagens, em continuidade às
experiências vividas na Educação
Infantil.
MATEMÁTICA
O objetivo desta área de conhecimento é tornar o estudante capaz de pensar e construir significados a partir dos conteúdos de
Matemática, desenvolvendo uma
maneira crítica sobre as ques-

tões com as quais o estudante se
depara no seu cotidiano. Assim,
espera-se que ele desenvolva a
capacidade de identificar oportunidades de utilização da Matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos
e resultados para obter soluções e
interpretá-las segundo os contextos das situações.
CIÊNCIAS DA NATUREZA
A área de Ciências da Natureza,
por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber,
precisa assegurar ao estudante
do Ensino Fundamental o acesso
à diversidade de conhecimentos
científicos produzidos ao longo
da história, bem como a aproximação gradativa aos principais
processos, práticas e procedimentos da investigação científica.
CIÊNCIAS HUMANAS
As disciplinas que compõem esta
área de conhecimento – Geografia e História – têm o objetivo de
tornar o estudante capaz de compreender os elementos culturais,

as transformações dos espaços
geográficos como produto das
relações socioeconômicas e culturais de poder; a produção e o
papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos,
conflitos e movimentos sociais;
bem como tornar o estudante
capaz de utilizar os conhecimentos históricos para compreender
e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia; favorecendo, dessa forma, uma atuação
consciente do indivíduo na sociedade.
ENSINO RELIGIOSO
A disciplina que compõe esta
área de conhecimento objetiva
proporcionar a reflexão a respeito da vida cristã e dos princípios
éticos que regem as normas de
convivência. Propõe-se ainda a
atuar como agente auxiliar na
compreensão do mundo e do
homem, a partir de reflexões a
respeito das relações sociais, pois
a religião é percebida na prática,
por meio de um viver equilibrado,
solidário e alegre.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
POR ÁREA DO CONHECIMENTO

LINGUAGEM

01

Compreender as linguagens como construção
humana, histórica, social
e cultural, de natureza dinâmica,
reconhecendo e valorizando-as
como formas de significação da
realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e
culturais.

02

Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais
e linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para
continuar aprendendo, ampliar
suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para
a construção de uma sociedade
mais justa, democrática e inclusiva.

03

Utilizar diferentes linguagens verbal (oral ou
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual,
sonora e digital – para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à
resolução de conflitos e à cooperação.
diferentes lin04 Utilizar
guagens para defender

pontos de vista que respeitem o outro e promovam os
direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo res-

ponsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo.

e tecnológicos e para alicerçar
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do
trabalho.

05

02

Desenvolver o senso estético para reconhecer,
fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e
culturais, das locais às mundiais,
inclusive aquelas pertencentes
ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de
práticas diversificadas, individuais
e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e
culturas.

06

Compreender e utilizar
tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por
meio das diferentes linguagens e
mídias, produzir conhecimentos,
resolver problemas e desenvolver
projetos autorais e coletivos.

MATEMÁTICA

01

Reconhecer que a Matemática é uma ciência
humana, fruto das necessidades e das preocupações
de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, uma
ciência viva, que contribui para
solucionar problemas científicos

Desenvolver o raciocínio
lógico, o espírito de investigação e a capacidade
de produzir argumentos
convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para
compreender e atuar no mundo.

03

Compreender as relações
entre conceitos e procedimentos dos diferentes
campos da Matemática
(Aritmética, Álgebra, Geometria,
Estatística e Probabilidade) e de
outras áreas do conhecimento,
sentindo segurança quanto à
própria capacidade de construir e
aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de
soluções.
observações sis04 Fazer
temáticas de aspectos

quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais
e culturais, de modo a investigar,
organizar, representar e comunicar informações relevantes, para
interpretá-las e avaliá-las criticamente e eticamente, produzindo
argumentos convincentes.

05

Utilizar processos e ferramentas matemáticas,
inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e
resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e
resultados.

38

PROPOSTA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO ADVENTISTA

06

Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações
imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas
e sintetizar conclusões, utilizando
diferentes registros e linguagens
(gráficos, tabelas, esquemas, além
de texto escrito na língua materna
e outras linguagens para descrever
algoritmos, como fluxogramas e
dados).

07

Desenvolver e/ou discutir
projetos que abordem,
sobretudo, questões de
urgência social, com base em
princípios éticos, democráticos,
sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões
de indivíduos e de grupos sociais,
sem preconceitos de qualquer
natureza.

08

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e no
desenvolvimento de pesquisas
para responder a questionamentos e na busca de soluções para

problemas, de modo a identificar
aspectos consensuais ou não na
discussão de uma determinada
questão, respeitando o modo de
pensar dos colegas e aprendendo
com eles.

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

01

Compreender as Ciências
da Natureza como empreendimento humano e
o conhecimento científico como
provisório, cultural e histórico.

02

Compreender conceitos
fundamentais e estruturas
explicativas das Ciências
da Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança
no debate de questões científicas,
tecnológicas, socioambientais e
do mundo do trabalho, continuar

aprendendo a fim de colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

03

Analisar, compreender e
explicar características,
fenômenos e processos
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações
que se estabelecem entre eles,
exercitando a curiosidade para
fazer perguntas, buscar respostas
e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.
políticas, so04 plicações
cioambientais e culturais
Avaliar aplicações e im-

da ciência e de suas tecnologias
para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo,
incluindo aqueles relativos ao
mundo do trabalho.

05

Construir
argumentos
com base em dados, evidências e informações
confiáveis e negociar e defender
ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioam-
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reza e na sociedade, exercitando
a curiosidade e propondo ideias
e ações que contribuam para a
transformação espacial, social
e cultural, de modo a participar
efetivamente das dinâmicas da
vida social.
e expressar
04 Interpretar
sentimentos, crenças e

biental e o respeito a si próprio e
ao outro, acolhendo e valorizando
a diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, sem preconceitos
de qualquer natureza.

democráticos, sustentáveis e solidários.

05

06

Utilizar diferentes linguagens e tecnologias
digitais de informação e
comunicação para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e
resolver problemas das Ciências
da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

07

Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo
e do bem-estar, compreendendo-se na diversidade
humana, fazendo-se respeitar e
respeitando o outro, recorrendo
aos conhecimentos das Ciências
da Natureza e às suas tecnologias.

08

Agir pessoal e coletivamente com respeito,
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente
a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva,
com base em princípios éticos,

dúvidas com relação a si
mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das
Ciências Humanas, promovendo
o acolhimento e a valorização
da diversidade de indivíduos e
de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.

CIÊNCIAS
HUMANAS

01

Compreender a si e ao
outro como identidades diferentes, de forma
a exercitar o respeito à diferença
em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.

02

Analisar o mundo social,
cultural e digital e o meio
técnico-científ ico-informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas,
considerando suas variações de
significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do
cotidiano e se posicionar diante
de problemas do mundo contemporâneo.

03

Identificar, comparar e
explicar a intervenção
do ser humano na natu-

Comparar eventos ocorridos simultaneamente
no mesmo espaço e em
espaços variados; e eventos ocorridos em tempos diferentes no
mesmo espaço e em espaços variados.

06

Construir argumentos,
com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e defender
ideias e opiniões que respeitem e
promovam os direitos humanos
e a consciência socioambiental,
exercitando a responsabilidade e
o protagonismo voltados para o
bem comum e a construção de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

07

Utilizar as linguagens
cartográfica, gráfica e
iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento
do raciocínio espaço-temporal
relacionado com a localização,
distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e
conexão.
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ENSINO
RELIGIOSO

01

Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a
partir de pressupostos científicos,
filosóficos, estéticos e éticos.

02

05

03

06

Compreender e respeitar
as manifestações religiosas e filosofias de vida,
suas experiências e saberes, em
diferentes tempos, espaços e territórios.
Reconhecer e cuidar de
si, do outro, da coletividade e da natureza, como
expressão de valor da vida.
com a diversi04 Conviver
dade de crenças, pensa-

mentos, convicções, modos de ser e viver.

Analisar as relações entre as tradições religiosas
e os campos da cultura,
da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do
meio ambiente.
Debater, problematizar e
posicionar-se frente aos
discursos e às práticas
de intolerância, discriminação e
violência de cunho religioso, de
modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da
cidadania e da cultura de paz.
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ENSINO
MÉDIO
OBJETIVOS
Entregar sua vida a Deus e manifestar uma
fé crescente nEle, caracterizada por devoção pessoal, adoração congregacional e serviço e testemunho para cumprir a missão
da igreja.
Demonstrar competência na comunicação, nas operações quantitativas e no pensamento criativo, por meio das diferentes
áreas acadêmicas que constituem o fundamento da excelência na educação superior
e/ou no mundo do trabalho.
Dar evidência de maturidade e de sensibilidade cristã dentro do círculo da família,
na escolha de amizades, no preparo para
a constituição de família e na participação
das demais atividades do meio em que vive.
Tomar decisões que demonstrem sua convicção de que o corpo é o templo de Deus.
Desenvolver um sentido de responsabilidade ante as tarefas que lhes são confiadas,
o que os capacitará para atuar de forma
competente no viver diário e ingressar no
mundo do trabalho nas áreas apropriadas
aos seus interesses e talentos que Deus lhes
confiou.
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HABILIDADES
E COMPETÊNCIAS

H6 – Utilizar os conhecimentos da
LEM e de seus mecanismos como
meio de ampliar as possibilidades
de acesso a informações, tecnologias e culturas.
H7 – Relacionar um texto em LEM,
as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social.

LINGUAGEM
COMPETÊNCIA DE ÁREA 1
Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola,
no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.
H1 – Identificar as diferentes
linguagens e seus recursos expressivos como elementos de
caracterização dos sistemas de
comunicação.

H8 – Reconhecer a importância
da produção cultural em LEM
como representação da diversidade cultural e linguística.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 3
Compreender e usar a linguagem
corporal como relevante para a
própria vida, integradora social e
formadora da identidade.
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ções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões
de beleza e preconceitos.
H14 – Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de
vários grupos sociais e étnicos.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 5
Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com
seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo
com as condições de produção e
recepção.

H9 – Reconhecer as manifestações corporais de movimento
como originárias de necessidades
cotidianas de um grupo social.

H15 – Estabelecer relações entre
o texto literário e o momento de
sua produção, situando aspectos
do contexto histórico, social e político.

H2 – Recorrer aos conhecimentos
sobre as linguagens dos sistemas
de comunicação e informação
para resolver problemas sociais.

H10 – Reconhecer a necessidade
de transformação de hábitos corporais em função das necessidades cinestésicas.

H16 – Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto
literário.

H3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a
função social desses sistemas.

H11 – Reconhecer a linguagem
corporal como meio de interação
social, considerando os limites de
desempenho e as alternativas de
adaptação para diferentes indivíduos.

H17 – Reconhecer a presença de
valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 4

Compreender e usar os sistemas
simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização
cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.

H4 – Reconhecer posições críticas
aos usos sociais que são feitos das
linguagens e dos sistemas de comunicação e informação.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 2
Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e
a outras culturas e grupos sociais.
H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu
tema.

Compreender a arte como saber
cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria
identidade.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 6

H12 – Reconhecer diferentes funções da arte e do trabalho da produção dos artistas em seus meios
culturais.

H18 – Identificar os elementos
que concorrem para a progressão
temática e para a organização e
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.

H13 – Analisar as diversas produ-

H19 – Analisar a função da lingua-
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gem predominante nos textos
em situações específicas de interlocução.
H20 – Reconhecer a importância
do patrimônio linguístico para
a preservação da memória e da
identidade nacional.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 7
Confrontar opiniões e pontos de
vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas.
H21 – Reconhecer em textos de
diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com
a finalidade de criar e mudar
comportamentos e hábitos.
H22 – Relacionar, em diferentes
textos, opiniões, temas, assuntos
e recursos linguísticos.
H23 – Inferir em um texto quais
são os objetivos de seu produtor e
quem é o público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.
H24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do
público, tais como a intimidação,
sedução, comoção, chantagem,
entre outras.

linguísticas a situações específicas de uso social.
H27 – Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa
nas diferentes situações de comunicação.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 9
Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na vida pessoal e social,
em desenvolver o conhecimento,
associando-o aos conhecimentos
científicos, às linguagens que lhes
dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção
e aos problemas que se propõem
solucionar.
H28 – Reconhecer a função e o
impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e da informação.
H29 – Identificar pela análise de
suas linguagens, as tecnologias
da comunicação e da informação.
H30 – Relacionar as tecnologias
de comunicação e de informação
ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas
produzem.

H25 – Identificar, em textos de
diferentes gêneros, as marcas
linguísticas que singularizam as
variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.
H26 – Relacionar as variedades

III Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações,
fatos, opiniões e argumentos em
defesa de um ponto de vista.
IV Demonstrar conhecimento
dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.
V Elaborar proposta de solução
para o problema abordado, respeitando os valores humanos e
considerando a diversidade sociocultural.

MATEMÁTICA
COMPETÊNCIA DE ÁREA 1
Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais
e reais.
H1 – Reconhecer, no contexto
social, diferentes significados e
representações dos números e
operações – naturais, inteiros, racionais ou reais.
H2 – Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 8
Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna,
geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade.

desenvolver o tema, dentro dos
limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo.

PRODUÇÃO
TEXTUAL

H3 – Resolver situação-problema,
envolvendo conhecimentos numéricos.

I Demonstrar domínio da norma
padrão da língua escrita.

H4 – Avaliar a razoabilidade de
um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas.

II Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para

H5 – Avaliar propostas de intervenção na realidade, utilizando
conhecimentos numéricos.
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COMPETÊNCIA DE ÁREA 2
Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir
sobre ela.
H6 – Interpretar a localização e a
movimentação de pessoas/objetos no espaço tridimensional e
sua representação no espaço bidimensional.
H7 – Identificar características de
figuras planas ou espaciais.
H8 – Resolver situação-problema
que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma.
H9 – Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na
seleção de argumentos propostos como solução de problemas
do cotidiano.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 3
Construir noções de grandezas e
medidas para a compreensão da
realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H10 – Identificar relações entre
grandezas e unidades de medida.
H11 – Utilizar a noção de escalas
na leitura de representação de situação do cotidiano.
H12 – Resolver situação-problema
que envolva medidas de grandezas.
H13 – Avaliar o resultado de uma
medição na construção de um argumento consistente.
H14 – Avaliar proposta de intervenção na realidade, utilizando

conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 4
Construir noções de variação de
grandezas para a compreensão
da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H15 – Identificar a relação de dependência entre grandezas.
H16 – Resolver situação-problema, envolvendo a variação de
grandezas, direta ou inversamente proporcionais.
H17 – Analisar informações, envolvendo a variação de grandezas
como recurso para a construção
de argumentação.
H18 – Avaliar propostas de intervenção na realidade, envolvendo
variação de grandezas.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 5
Modelar e resolver problemas que
envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando
representações algébricas.
H19 – Identificar representações
algébricas que expressem a relação entre grandezas.
H20 – Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas.
H21 – Resolver situação-problema
cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos.
H22 – Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção de argumentação.
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H23 – Avaliar propostas de intervenção na realidade, utilizando
conhecimentos algébricos.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 6
Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da
leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação.
H24 – Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas
para fazer inferências.
H25 – Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou
gráficos.
H26 – Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas
como recurso para a construção
de argumentos.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 7
Compreender o caráter aleatório
e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar
instrumentos adequados para
medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade
para interpretar informações de
variáveis apresentadas em uma
distribuição estatística.
H27 – Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de
um conjunto de dados expressos
em uma tabela de frequências de
dados agrupados (não em classes) ou em gráficos.
H28 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos
de estatística e probabilidade.
H29 – Utilizar conhecimentos de
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estatística e probabilidade como
recurso para a construção de argumentação.
H30 – Avaliar propostas de intervenção na realidade, utilizando
conhecimentos de estatística e
probabilidade.

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
COMPETÊNCIA DE ÁREA 1
Compreender as ciências naturais
e as tecnologias a elas associadas
como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da
humanidade.
H1 – Reconhecer características
ou propriedades de fenômenos
ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.
H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte,
saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico
e tecnológico.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 2
Identificar a presença e aplicar as
tecnologias associadas às ciências
naturais em diferentes contextos.
H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.
H6 – Relacionar informações para
compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos,
ou sistemas tecnológicos de uso
comum.
H7 – Selecionar testes de controle,
parâmetros ou critérios para a
comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do
consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 3
Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou
ações científico-tecnológicos.
H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de
recursos naturais, energéticos ou
matérias-primas, considerando
processos biológicos, químicos ou
físicos neles envolvidos.

H3 – Confrontar interpretações
científicas com interpretações
baseadas no senso comum, ao
longo do tempo ou em diferentes
culturas.

H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou
do fluxo de energia para a vida, ou
da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações
nesses processos.

H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana
ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade.

H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes,
transporte e/ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em
sistemas naturais, produtivos ou
sociais.

H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da
biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos
envolvidos em produtos biotecnológicos.
H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de
atividades sociais ou econômicas,
considerando interesses contraditórios.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 4
Compreender interações entre
organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à
saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos
culturais e características individuais.
H13 – Reconhecer mecanismos
de transmissão da vida, prevendo
ou explicando a manifestação de
características dos seres vivos.
H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos
organismos, como manutenção
do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros.
H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em
qualquer nível de organização
dos sistemas biológicos.
H16 – Compreender o papel da
evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na
organização taxonômica dos seres vivos.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 5
Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes
contextos.
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H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas
de linguagem e representação
usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem
simbólica.
H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de
produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.
H19 – Avaliar métodos, processos
ou procedimentos das ciências
naturais que contribuam para
diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 6
Apropriar-se de conhecimentos
da Física para, em situações-problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos
celestes.
H21 – Utilizar leis físicas e/ou químicas para interpretar processos
naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e/ou do eletromagnetismo.
H22 – Compreender fenômenos
decorrentes da interação entre a
radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas
implicações biológicas, sociais,
econômicas ou ambientais.
H23 – Avaliar possibilidades de
geração, uso ou transformação
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de energia em ambientes específicos, considerando implicações
éticas, ambientais, sociais e/ou
econômicas.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 7
Apropriar-se de conhecimentos
da Química para, em situações-problema, interpretar, avaliar ou
planejar intervenções científico-tecnológicas.
H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da Química para caracterizar materiais, substâncias ou
transformações químicas.
H25 – Caracterizar materiais ou
substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações
biológicas, sociais, econômicas ou
ambientais de sua obtenção ou
produção.

H29 – Interpretar experimentos
ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para
o ambiente, a saúde, a produção
de alimentos, matérias-primas
ou produtos industriais.

produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.

H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam à preservação e à implementação da
saúde individual, coletiva ou do
ambiente.

H7 – Identificar os significados
histórico-geográficos das relações de poder entre as nações.

CIÊNCIAS
HUMANAS
COMPETÊNCIA DE ÁREA 1

H26 – Avaliar implicações sociais,
ambientais e/ou econômicas na
produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais,
identificando
transformações
químicas ou de energia envolvidas nesses processos.

Compreender os elementos culturais que constituem as identidades.

H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente, aplicando conhecimentos químicos,
observando riscos ou benefícios.

H2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 8
Apropriar-se de conhecimentos
da Biologia para, em situações-problema, interpretar, avaliar ou
planejar intervenções científico-tecnológicas.
H28 – Associar características
adaptativas dos organismos com
seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em
ambientes brasileiros.

H1 – Interpretar historicamente e/
ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura.

H3 – Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.
H4 – Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre
determinado aspecto da cultura.
H5 – Identificar as manifestações
ou representações da diversidade
do patrimônio cultural e artístico
em poder.

H6 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas
dos espaços geográficos.

H8 – Analisar a ação dos estados
nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e
no enfrentamento de problemas
de ordem econômico-social.
H9 – Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas
em escala local, regional ou mundial.
H10 – Reconhecer a dinâmica
da organização dos movimentos
sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 3
Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos,
conflitos e movimentos sociais.
H11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e
no espaço.
H12 – Analisar o papel da justiça
como instituição na organização
das sociedades.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 2

H13 – Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram
para mudanças ou rupturas em
processos de disputa pelo poder.

Compreender as transformações
dos espaços geográficos como

H14 – Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos
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analíticos e interpretativos, sobre
situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.
H15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos,
econômicos ou ambientais ao
longo da história.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 4
Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção,
no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
H16 – Identificar registros sobre o
papel das técnicas e tecnologias
na organização do trabalho e/ou
da vida social.

meios de comunicação na construção da vida social.
H22 – Analisar as lutas sociais e
conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações
ou nas políticas públicas.
H23 – Analisar a importância dos
valores éticos na estruturação política das sociedades.
H24 – Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
H25 – Identificar estratégias que
promovam formas de inclusão social.
COMPETÊNCIA DE ÁREA 6

H17 – Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção.

Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes
contextos históricos e geográficos.

H18 – Analisar diferentes processos de produção ou circulação de
riquezas e suas implicações socioespaciais.

H26 – Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos
meios físicos e as relações da vida
humana com a paisagem.

H19 – Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que
determinam as várias formas de
uso e de apropriação dos espaços
rural e urbano.

H27 – Analisar de maneira crítica
as interações da sociedade com
o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e/ou
geográficos.

H20 – Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo
do trabalho.

H28 – Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos
histórico-geográficos.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 5
Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar
os fundamentos da cidadania e
da democracia, favorecendo uma
atuação consciente do indivíduo
na sociedade.
H21 – Identificar o papel dos

H29 – Reconhecer a função dos
recursos naturais na produção do
espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas
pelas ações humanas.
H30 – Avaliar as relações entre
preservação e degradação da vida
no planeta nas diferentes escalas.
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CÓDIGO
DE ÉTICA
Com o intuito de alcançar
melhor aproveitamento na
vida estudantil, espera-se
que haja participação e empenho no processo, tanto do
estudante, quanto dos pais
e responsáveis. Assim, apresentamos o nosso Código de
Ética Escolar.

CONSTITUEM
DIREITOS DO
ESTUDANTE:

01

Ser tratado com respeito,
atenção e ética pela administração, professores e
funcionários da Unidade
Escolar.

05

Solicitar orientações acadêmicas aos professores
e à equipe pedagógica da
Unidade Escolar, sempre
que julgar necessário.

02

Ter acesso ao Regimento
Escolar,
principalmente
aos artigos referentes aos
Direitos, Deveres, Proibições, Medidas Socioeducativas, à Proposta Pedagógica, ao Código de Ética
Escolar e ao Regulamento
da Biblioteca.

06

Apresentar sugestões de
forma verbal ou por escrito, de medidas que
contribuam para o melhoramento da vida escolar, tanto aos professores
quanto à administração.

07

Tomar conhecimento, por
meio do Boletim Escolar,
de sua frequência e aproveitamento, devendo de
igual modo os pais e responsáveis serem cientificados deste documento.

08

Solicitar revisão de avaliações, no prazo de dois
dias úteis a partir da divulgação dos resultados,
devendo apresentar justificativas razoáveis para
o inconformismo, cabendo ao professor analisar
os motivos elencados e
corrigir novamente a prova, podendo atribuir nota
igual ou diferente (menor
ou maior) da inicialmente
relatada.

03

04

Receber educação compatível com as regras educacionais de uma educação tradicional, refletindo a
proposta pedagógica proposta e a legislação vigente, a fim de contribuir para
o seu desenvolvimento
como pessoa, bem como
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Participar, em igualdade
de condições, das atividades escolares, sociais,
cívicas e recreativas, destinadas à sua formação e
promovidas pela Unidade
Escolar.
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09

Requerer, sempre que necessário, certidões, certificados, diploma, ou qualquer outro documento
comprobatório de sua situação escolar, assumindo
os custos respectivos.

10

Requerer
transferência
escolar, sendo que os menores de 18 anos de idade
somente poderão fazê-lo
por meio de seus pais ou
responsáveis legais.

11

Utilizar as instalações da
Unidade Escolar para atividades extraclasse, desde
que em horário compatível com as demais atividades acadêmicas, segundo
o programa da Unidade
Escolar e sob a orientação
e acompanhamento de
um funcionário.

12

Solicitar dispensa das atividades de Educação Física,
quando justificável por escrito por autoridades médicas.

13

Encontrar na Unidade Escolar um ambiente organizado, limpo e apropriado
para o bom desenvolvimento acadêmico.

14

Receber do professor todas as ferramentas pedagógicas necessárias para o
seu desenvolvimento acadêmico e a adequada realização das avaliações.
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01

DEVERES
DO ESTUDANTE:

Atender às disposições do
Regimento Escolar e às
determinações dos diversos setores da Unidade Escolar, nos seus respectivos
âmbitos de competência.

02

Participar com cooperação,
solidariedade e responsabilidade das atividades programadas e desenvolvidas
na Unidade Escolar.
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03

04

05

06

Cooperar com a boa manutenção e a higiene dos
locais, equipamentos, materiais e móveis disponibilizados para seu uso, devendo zelar pela integridade
do ambiente acadêmico,
sob pena de responsabilização por eventual depredação do patrimônio da
Unidade Escolar.

Providenciar e trazer às
aulas todo o material convencionado necessário ao
apropriado desenvolvimento das atividades escolares.

Portar-se com cordialidade
e urbanidade no relacionamento com a administração, professores, funcionários e colegas da Unidade
Escolar, usando vocabulário condizente com a cortesia e o respeito que devem
existir no ambiente acadêmico.

Não induzir, instigar ou auxiliar colegas em atos de
insubordinação às normas
do Regimento Escolar e às
determinações da administração da Unidade Escolar, abstendo-se inclusive de colaborar com faltas
colegiadas.
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07

Ocupar-se, durante as aulas, somente com as atividades planejadas e assumidas por todos no início
do ano letivo, explicitadas
no contrato didático-pedagógico.

13

Aguardar silenciosamente
a chegada do professor na
sala de aula, sendo vetada
a permanência dos alunos
nas áreas de circulação da
Unidade Escolar fora dos
períodos de intervalo.

08

Ouvir com atenção, respeito e urbanidade a exposição do professor, do colega ou de qualquer outra
pessoa que esteja fazendo
uso da palavra no ambiente acadêmico.

14

Responsabilizar-se por sua
condição de estudante e
cidadão em processo de
formação acadêmica, não
permitindo que terceiros
realizem as tarefas e atividades que lhe são pertinentes.ntes;

09

Apresentar suas tarefas escolares com pontualidade
e assiduidade, bem como
devolver livros e materiais
tomados por empréstimo
dentro do prazo estabelecido.

15

10

Utilizar com cuidado e responsabilidade a Agenda
Escolar durante todo o ano
letivo, sem retirar folhas
e trazendo-a diariamente para a Unidade Escolar
com as devidas anotações.

Zelar pela imagem e reputação da Unidade Escolar
perante a comunidade,
fazendo uso de seu nome
e marca apenas com expressa autorização por escrito da administração ou
da mantenedora.dora;

16

Responsabilizar-se pela guarda e cuidado de todos os
seus pertences, inclusive o
telefone celular, mantendo-o desligado nos ambientes onde seu uso não
é permitido, exceto quando solicitado para uma
atividade coordenada pelo
professor.

17

Observar com pontualidade os prazos e as condições
estabelecidas no edital de
convocação do processo
de matrícula e rematrícula.

11

12

Indenizar os danos materiais que eventualmente
possa causar ao patrimônio da Unidade Escolar,
dos funcionários, dos professores ou dos colegas,
em nome próprio quando
maior de 18 anos de idade
e por meio de seu responsável legal quando menor
de 18 anos de idade.
Frequentar todas as aulas
e atividades extraclasse de
forma assídua e pontual,
sempre trajado com o uniforme escolar, bem como
apresentar uma postura
de cooperação e participação em todo o tempo.
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CONSTITUEM DIREITOS
DOS PAIS E/OU
RESPONSÁVEIS:

01
02
03

Representar o estudante no ambiente escolar sempre que necessário.
Ter pleno conhecimento de tudo que
ocorre com o estudante na Unidade
Escolar.
Inteirar-se do conteúdo do contrato
de prestação de serviços educacionais e receber uma cópia do referido
documento.

ciente da lista de direitos e de04 Estar
veres dos estudantes e receber uma
cópia do referido documento.

05
06

07

Solicitar, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os planos educacionais e demais assuntos pertinentes à atividade escolar.
Obter documentos relativos à vida
acadêmica do estudante, tais como
histórico escolar, boletim, termo de
transferência e atestado de vagas,
ressalvados os relatórios e demais pareceres internos da Unidade Escolar,
cuja divulgação é vetada.
Ser informado, durante e ao
final do período letivo, sobre a
Proposta Pedagógica da Unidade Escolar e o desempenho
alcançado pelo estudante no
seu processo de aprendizagem.
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CONSTITUEM DEVERES
DOS PAIS E/OU
RESPONSÁVEIS:

01
02
03
04

05
06
07

Observar o desenvolvimento acadêmico do estudante e atender às solicitações da Unidade Escolar, inclusive em
relação ao acompanhamento das atividades solicitadas pelos educadores.

08

Comparecer a todas as reuniões pedagógicas para tomar conhecimento do
desenvolvimento acadêmico do estudante.
Não permitir que o estudante permaneça nas dependências da Unidade
Escolar após os horários pré-estabelecidos.
Levar e buscar o estudante da Unidade
Escolar nos horários estipulados para
o funcionamento das aulas, sendo terminantemente proibido que terceiros
busquem o estudante da Unidade Escolar sem prévia e expressa autorização por escrito do responsável legal.
Comunicar à administração da Unidade Escolar fatos relevantes para o bom
desempenho acadêmico do estudante.
Comparecer à Unidade Escolar sempre que forem convidados para tratar
de assuntos de interesse do estudante,
bem como estar presentes nas atividades programadas.
Providenciar consultas do estudante
com médicos especializados quando
indicado pela Unidade Escolar, buscando cumprir o prazo estabelecido
para tanto, com o objetivo de proporcionar ao estudante as melhores condições físicas e mentais possíveis para
o aprendizado.

09
10

11
12
13
14

Pagar com pontualidade a anuidade ou
mensalidade escolar, bem como outros
compromissos financeiros assumidos perante a Unidade Escolar, sendo que, no caso
de eventual inadimplência, a Unidade Escolar deve ser procurada com a maior brevidade possível a fim de viabilizar o pagamento parcelado das prestações vencidas,
em prazo não superior ao de vigência do
contrato em curso, conjuntamente com a
mensalidade escolar corrente, sob pena de
cobrança judicial dos valores devidos e recusa da matrícula do estudante no período
letivo seguinte.
Observar as normas internas da Unidade
Escolar, previstas no Regimento Escolar e
neste Código.
Permanecer nas áreas reservadas aos pais
e responsáveis, aguardando o encaminhamento aos setores competentes, sendo
vetada a entrada nas salas de aula sem a
devida autorização, a fim de impedir perturbações prejudiciais ao ambiente de
aprendizado, visando também a integridade e segurança dos estudantes.
Consultar diariamente a Agenda Escolar
do estudante para tomar conhecimento de
comunicados e avisos dos professores, dos
coordenadores e da administração escolar.
Orientar os estudantes para que cumpram
as normas internas da Unidade Escolar,
previstas no Regimento Escolar e neste Código.
Respeitar a filosofia, as normas do Regimento Interno e a Proposta Pedagógica da
Instituição mantenedora.
Indenizar os danos materiais que eventualmente o estudante possa causar ao patrimônio da Unidade Escolar, dos funcionários, dos professores ou dos colegas.
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CONSTITUEM
E INCOMPÁTIVEIS
À FILOSOFIA DA
UNIDADE ESCOLAR:
• Ausentar-se da Unidade Escolar
sem a autorização da coordenação disciplinar ou da administração escolar.
• Envolver-se em atividades
alheias às praticadas durante a
permanência no ambiente escolar ou em eventos extraclasse.
• Portar e/ou fazer uso de cigarros, bebidas alcoólicas, drogas
lícitas e ilícitas ou quaisquer outras substâncias tóxicas/entorpecentes, seja nas dependências e
imediações da Unidade Escolar.
• Promover eventos de qualquer
natureza nas dependências ou
imediações da Unidade Escolar
ou, mesmo em outros lugares,
quando envolver o nome da Unidade Escolar ou de sua Instituição mantenedora, sem prévia e
expressa autorização por escrito
da administração escolar ou da
mantenedora.
• Impedir a entrada de colegas na
Unidade Escolar ou sua frequência às aulas, bem como incitá-los

à ausência coletiva.
• Usar piercings, joias, bijuterias,
correntes ou quaisquer outros
adornos afins, em qualquer parte do corpo, sob pena de recolhimento dos referidos itens e
devolução exclusiva aos pais ou
responsáveis.
• Manter cabelos compridos, tinturas e/ou cortes extravagantes para o sexo masculino, bem
como, manter cabelos tingidos
com coloração extravagante e/
ou cortes não convencionais
para o sexo feminino.
• Usar maquiagem e/ou esmalte
nas unhas das mãos e dos pés
com cores escuras, extravagantes ou não convencionais.
• Namorar, “ficar”, ou manter
qualquer tipo de relacionamento
físico-afetivo nas dependências
ou imediações da Unidade Escolar, sendo vetado todo e qualquer tipo de contato físico entre
os alunos (abraços, beijos, mãos
dadas etc.), independentemente

do relacionamento estabelecido
entre eles e, sobretudo, independentemente de gênero e/ou
orientação sexual.
• Usar bonés, gorros, toucas, capuzes e outros itens semelhantes
nos ambientes fechados da Unidade Escolar (salas de aula, biblioteca, auditório, dependências
internas, corredores, etc.), sob
pena de recolhimento e devolução exclusiva aos pais ou responsáveis em caso de uso inadequado.
• Alterar, desvirtuar, corromper,
deformar ou de qualquer forma
descaracterizar o padrão do uniforme escolar, mediante o uso de
golas rasgadas, calças cortadas,
sem a faixa de identificação, com
barras desfeitas ou abertas, ou
quaisquer outras modificações.
• Nas dependências ou imediações da Unidade Escolar: acessar websites cujo conteúdo seja
impróprio para o ambiente escolar e incompatível com a filosofia
da Instituição mantenedora (tais
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como namoro eletrônico, pornografia, esoterismo, jogos ou similares), praticar jogos de azar,
mediante o uso de cartas, tabuleiros ou outros artigos afins,
e proceder à leitura de livros e
revistas cujo conteúdo seja impróprio para o ambiente escolar
e incompatível com a filosofia
da Instituição mantenedora, sob
pena de recolhimento dos referidos itens e entrega apenas aos
pais ou responsáveis.
• Trazer para a Unidade Escolar
equipamentos eletrônicos estranhos às atividades acadêmicas,
que prejudiquem o aprendizado
ou perturbem o ambiente escolar, tais como MP3, MP4, MP5,
máquina digital, e outros objetos
similares, sendo vetada sua utilização nas dependências da Unidade Escolar.
• Tirar fotos, realizar gravações
de áudio e/ou vídeo, emitir comentários desairosos, publicar
conteúdo ofensivo na internet
ou praticar qualquer conduta
no ambiente escolar que viole a
imagem, a honra e/ou a integridade moral de alunos, professores, funcionários e administradores da Unidade Escolar, sob pena
de adoção das medidas judiciais
cabíveis.

pressa autorização da administração escolar.
• Comercializar qualquer produto
no ambiente escolar sem o consentimento da administração escolar.
• Promover jogos, competições,
excursões, coletas, rifas ou outras
formas de arrecadação, listas,
abaixo-assinados, pedidos, ou
outras campanhas e manifestações de qualquer natureza.
• Praticar atos de bullying ou
cyberbullying contra alunos, professores, funcionários e administradores, mediante a adoção de
apelidos pejorativos, xingamentos, práticas discriminatórias ou
quaisquer outras atitudes que
exponham as pessoas a situações embaraçosas, vexatórias e
de constrangimento.
• Distribuir e/ou veicular qualquer tipo de informação ou publicação, dentro ou fora da Unidade Escolar e mesmo através
da internet, que envolva o nome
da Unidade Escolar, da Instituição mantenedora, de estudantes, professores, funcionários ou
administradores, sem prévia e
expressa autorização da administração escolar.

• Envolver-se em brigas, ou praticar outras condutas incompatíveis com o adequado comportamento social nas dependências
e imediações da Unidade Escolar.

• Fazer-se acompanhar nas dependências da Unidade Escolar
de pessoas estranhas ao ambiente, sem a devida identificação e
autorização do setor responsável
pela portaria e/ou recepção.

• Usar de meios fraudulentos
quando da realização das avaliações ou quaisquer outras atividades acadêmicas.

• Andar de bicicleta, skate, patins,
tênis de rodinha ou quaisquer
outros itens similares nas dependências da Unidade Escolar.

• Promover festas comemorativas, aniversários, premiações,
ou quaisquer outros eventos
especiais nas dependências da
Unidade Escolar sem prévia e ex-

• Amassar, rabiscar, adulterar,
rasurar ou deixar de entregar as
correspondências encaminhadas pela Unidade Escolar aos
pais ou responsáveis, tais como

57

informativos, comunicados, circulares, cartas, convites, boletins
e outros.
• Faltar às aulas sem apresentar
justificativa razoável por escrito.
• Escrever, desenhar, pichar, grafitar ou de qualquer forma grafar
sinais nos edifícios, equipamentos, dependências ou móveis da
Unidade Escolar, sob pena de indenização do dano material causado ao patrimônio escolar.
• Infringir as normas que estabelecem o funcionamento e uso
das bibliotecas e dos diversos laboratórios e/ou salas de atividades específicas oferecidas pela
Unidade Escolar.
• Usar papéis timbrados da Unidade Escolar, ou similares, sem
prévia e expressa autorização por
escrito da administração escolar.
• Portar e/ou usar armas de qualquer tipo, explosivos, substâncias
tóxicas, estiletes, objetos pontiagudos e cortantes, que ameacem a saúde, segurança e integridade física própria ou do outro.
• Trazer para o ambiente escolar áudios, fotos, imagens, livros
e revistas que firam a moral dos
alunos, professores, funcionários
e administradores.
• Compartilhar com uma ou mais
pessoas, fotos, áudios e vídeos
que firam a moral dos alunos,
professores, funcionários e administradores.
• Violar as normas que eventualmente forem criadas após a
publicação deste Código, bem
como as demais normas civis e
penais vigentes no território nacional.

58

PROPOSTA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO ADVENTISTA

SÃO CONSIDERADAS
FALTAS OU OCORRÊNCIAS
DISCIPLINARES GRAVES,
DENTRE OUTRAS:
• Reincidir em atos de indisciplina previstos no Regimento Escolar e neste código.
• Promover e/ou participar de brigas no ambiente escolar.
• Faltar às aulas propositadamente, permanecendo nas imediações da Unidade Escolar.
• Desrespeitar ou desafiar a autoridade do diretor, prefessores,
coordenadores e funcionários.
• Falsificar documentos e/ou assinaturas.
• Utilizar, adquirir, vender, expor
à venda, oferecer, guardar ou
portar qualquer tipo de substância entorpecente ou tóxica, bem
como armas de qualquer espécie, nas dependências e imediações da Unidade Escolar.
• Violar a integridade moral, física e psicológica dos alunos, professores, funcionários e administradores.
• Causar danos materiais ao patrimônio da Unidade Escolar.

PELA INOBSERVÂNCIA
DE SEUS DEVERES E PELA
TRANSGRESSÃO DAS
PROIBIÇÕES, OS ESTUDANTES
ESTARÃO SUJEITOS ÀS
SEGUINTES MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS, A SEREM
APLICADAS GRADUALMENTE
CONFORME A GRAVIDADE
DOS ATOS:
• Diálogo individual entre a coordenação disciplinar, orientação
educacional, capelania, professor(a) ou administrador com o
estudante, relembrando e enfatizando as normas regimentais e
éticas da Unidade Escolar.
• Repreensão ou orientação por
escrito, em formulário próprio,
feita pelo professor, orientador
educacional ou coordenador
disciplinar, enviado aos pais e
responsáveis com solicitação de
assinatura.
• Afastamento da sala de aula, ficando o estudante em outro ambiente para realização de atividades pedagógicas sob a tutela de
um educador.
• Assinatura de termo de compromisso de ajuste de conduta e
de acompanhamento pedagógico pelos pais ou responsáveis.

• Sair da Unidade Escolar sem
permissão expressa da coordenação ou administração escolar.

• Ressarcimento, pelos pais ou
responsáveis, de prejuízos materiais causados ao patrimônio da
Unidade Escolar ou de terceiros.

• Praticar atos discriminatórios
contra alunos, professores, funcionários e administradores.

• Remanejamento de turma.
• Comunicação ao Conselho Tutelar e demais órgãos competentes acerca das excessivas faltas disciplinares e transgressões,
por meio de relatório contendo
os procedimentos adotados pela
Unidade Escolar com o intuito de
solucionar o problema.

ESGOTADOS OS RECURSOS
PEDAGÓGICOS, E
PERSISTINDO, AINDA,
COMPORTAMENTOS
AGRESSIVOS, ANTISSOCIAIS
E INDISCIPLINADOS POR
PARTE DO EDUCANDO,
A UNIDADE ESCOLAR
ADOTARÁ AS SEGUINTES
MEDIDAS EM CARÁTER
EMERGENCIAL:
• Transferência do estudante, formalizada em documento escrito.
• Encaminhamento ao Conselho Tutelar e aos demais órgãos
competentes, por meio de relatório contendo o histórico disciplinar e as infrações praticadas
pelo estudante, bem como todos
os procedimentos educativos
adotados pela equipe pedagógica/disciplinar da Unidade Escolar.
• Negação à matrícula para o ano
seguinte nos casos previstos em
lei.
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TERMO DE CIÊNCIA
CÓDIGO DE ÉTICA

Declaro para os devidos fins que recebi a cópia do Código de Ética da Rede de Escolas
Adventistas e estando de pleno acordo com os termos, comprometo-me a cumpri-lo
integralmente.

Nome do Aluno:

Unidade Escolar:

Data:

/

/

Assinatura do Aluno

Assinatura do Responsável
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TERMO DE CIÊNCIA
BIBLIOTECA
Preencha nas linhas abaixo, os dados dos usuários que utilizarão a biblioteca
durante o ano:
Nome do Aluno/Usuário:
Ano, turma

Professor(a)
(Somente Educação Infantil e Fundamental até 5o ano)

Nome do Aluno/Usuário:
Ano, turma

Professor(a)
(Somente Educação Infantil e Fundamental até 5o ano)

Nome do Aluno/Usuário:
Ano, turma

Professor(a)
(Somente Educação Infantil e Fundamental até 5o ano)

Nome do Aluno/Usuário:
Ano, turma

Professor(a)
(Somente Educação Infantil e Fundamental até 5o ano)

Nome do Aluno/Usuário:
Ano, turma

Professor(a)
(Somente Educação Infantil e Fundamental até 5o ano)

Nome do Responsável pelo(s) aluno(s):
(Somente para pais, funcionários, professores, membros de igreja e demais usuários)

Concordo com o regulamento do Sistema de Biblioteca da Educação Adventista
E-mail para uso no Sistema (obrigatório):

Assinatura do Aluno/Usuário

Assinatura do Responsável/Usuário
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REGULAMENTO
DA BIBLIOTECA
As bibliotecas da Educação Adventista são organizadas a fim de auxiliar a comunidade escolar nas atividades curriculares e assim contribuir para formação intelectual de maneira a torná-la crítica e capaz de transformações sociais. O foco das atividades da biblioteca será no incentivo ao hábito da leitura, na divulgação
da cultura, na construção e normalização de trabalhos acadêmicos.
ta impressa entregue na sala de
aula, por e-mail ou por telefone.

CADASTRO
NA BIBLIOTECA

CIRCULAÇÃO DE
MATERIAIS

Ao realizar a matrícula, o estudante será inserido automaticamente no sistema da biblioteca. Para
validação deste cadastro, é necessário ler e assinar o regulamento,
entregando o Termo de Ciência
na biblioteca.

A fim de realizar os empréstimos,
renovações e reservas é obrigatória a apresentação da carteirinha/
sacola. As informações sobre a
carteirinha serão disponibilizadas
na secretaria e da sacola as informações serão na biblioteca. Caso
haja perda ou extravio, haverá um
custo para a reposição.

A partir do 1o Ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio é
obrigatória a assinatura do responsável e do aluno; para a Educação Infantil apenas a assinatura do responsável. Em seguida,
o estudante receberá uma carteirinha (6o ao 9o ano do Ensino
Fundamental e Ensino Médio) ou
uma sacola (Educação Infantil e 1o
ao 5o ano do Ensino Fundamental) com o código de barras para a
realização dos empréstimos.
Funcionários, pais de alunos/responsáveis e membros de igreja
que desejarem utilizar a biblioteca deverão ir até a biblioteca,
preencher o cadastro e assinar o
Regulamento. Para este cadastro,
é obrigatória a apresentação do
CPF e a indicação de um e-mail
para contato.

Os materiais da biblioteca devem
ser devolvidos na data indicada
no comprovante de empréstimo (enviado automaticamente
no e-mail e entregue no balcão).
Caso ocorram atrasos haverá
uma multa de R$ 0,50 por dia e
material que pode ser paga em
dinheiro ou com livros em bom
estado (de acordo com o Acordo
Ortográfico vigente) e pode ser
abonada com apresentação de
atestado médico. Esta multa é
educativa e visa lembrar o usuário
de suas responsabilidades junto à
biblioteca.
O usuário com material em atraso
ou multa não poderá fazer novos
empréstimos, reservas, renovações e haverá cobranças por car-

Caso a devolução dos alunos da
Educação Infantil e Fundamental até 5o ano esteja marcada para
um dia de recesso ou feriado, essa
deverá ser feita no próximo dia
letivo, mesmo que não seja o dia/
horário de atividade da turma na
biblioteca, assim evitará a multa.
Todos os materiais têm a possibilidade de renovação desde que
não haja reserva. Tanto a renovação como a reserva podem ser
realizadas no balcão de empréstimo da biblioteca, pelo telefone ou
pelo sistema.

PRAZOS E QUANTIDADES
DE LIVROS POR CATEGORIA
PRAZO

QUANTIDADE

Estudantes

7 dias

3 itens

Professores

15 dias

5 itens

Funcionários

15 dias

3 itens

Pais/Responsáveis

15 dias

3 itens

Membros da IASD

15 dias

2 itens

USUÁRIO
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PROFESSORES

REGRAS GERAIS

ESTUDANTES

O horário de funcionamento da biblioteca será estabelecido de acordo com a estrutura da Unidade Escolar.
O estudante deverá estar uniformizado e com autorização de permanência na biblioteca no contraturno, o horário de realização de
trabalhos e de estudos não pode
exceder a 2 horas.
A permanência no horário de aulas,
somente com o professor ou com
autorização por escrito.
As mochilas, as pastas e as sacolas
deverão ficar no guarda-volumes
ou em local indicado na biblioteca.
O usuário deverá respeitar o ambiente da biblioteca, cooperando
com a limpeza e não se alimentando no local.
Observar o silêncio, falando apenas
o necessário em voz baixa e respeitando a leitura dos demais usuários.
Não utilizar aparelhos sonoros sem
uso de fones de ouvidos.
Os computadores da biblioteca e
os demais suportes digitais de uso
individual são destinados à pesquisa e à digitação de trabalhos. Para
o uso dos computadores da biblioteca, é necessário fazer o agendamento do horário no balcão de empréstimo.

O professor do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio deverá agendar
horários para leitura e pesquisa, bem como
avaliar o material existente na biblioteca e
sua pertinência para o desenvolvimento do
conteúdo em estudo. A presença do professor é indispensável durante as atividades
com a turma.
Caso precise enviar aluno para a biblioteca a
fim de fazer trabalhos durante o horário da
aula, esse deve ter a autorização por escrito.
O professor da Educação Infantil e do 1o ao
5o ano do Ensino Fundamental deve acompanhar a turma nas atividades semanais,
ajudando na organização, na disciplina e na
seleção de livros.
Professores, funcionários e pais/responsáveis não pagarão multas, mas só poderão
fazer empréstimos se não houver pendências ou reserva de material.

BIBLIOTECA ONLINE

Desde 2016, a Educação Adventista no Brasil
passou a utilizar o sistema Philos para gerenciamento dos serviços das bibliotecas
escolares da rede com o intuito de melhorar
a interação com os estudantes.
O acesso ao catálogo dos materiais pode ser
realizado pelo site da unidade em Biblioteca virtual ou no endereço https://biblioteca.
sdasystems.org/terminal para pesquisar os
demais serviços.
Na Busca, pode ser digitado o título, o autor
ou o assunto do material que se pretende
procurar no formato impresso ou digital.
Ainda há a opção por categorias que apresenta uma busca pré-definida por grandes
áreas do conhecimento, bem como delimitar por ano e por edição. Clicando em cima
da capa do título, aparecerão outras informações sobre o material e em quais bibliotecas está disponível no Brasil.
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GUIAS DE TRABALHOS
ACADÊMICOS
Na Home, é possível visualizar os últimos itens cadastrados e os mais emprestados pelos estudantes. Caso
deseje mais visualizações é só clicar em mais.

Para pesquisar na biblioteca da sua Unidade Escolar,
clique na aba Todas as bibliotecas e digite a sigla da
unidade, aplique o filtro, então verá o acervo e as informações da biblioteca local.

Na aba Entrar, digite os números do código de barras
da carteirinha/sacola e a senha padrão definida pelo
sistema que é a data de nascimento sem as barras e
zeros à esquerda (DMAAAA). Ao fazer o primeiro acesso troque a sua senha. Aqui estão disponíveis os seguintes serviços: Avisos, Empréstimos e Reservas.

Em Aviso são as comunicações de suas solicitações
com a biblioteca; no Empréstimos relaciona-se a tudo
o que foi emprestado e, também, os itens pendentes
com a opção de Renovação do empréstimo. Qualquer empréstimo pode ser renovado até três vezes
online, desde que não haja reserva. Ao verificar que
todos os exemplares do material que deseja estejam
emprestados, faça a reserva e assim que houver a devolução receberá um e-mail avisando-o(a) de que o
material se encontra disponível na biblioteca.

O Guia apresenta as orientações básicas para
a construção de trabalhos de acordo com as
regras da ABNT e está disponível no sistema
da biblioteca para download. Para acessar o
guia, entre em Busca e digite o título (Guia
de trabalhos acadêmicos), marque Digital e,
assim, poderá baixar no dispositivo de sua
preferência e fazer os trabalhos normalizados. Para a realização dos trabalhos siga estes passos:
• IDENTIFICAR – Defina com o professor o tipo de trabalho, a data de
entrega, o conteúdo e a delimitação
do assunto.
• BUSCAR – Verifique as informações que vai precisar e em qual
formato se apresenta: tradicional
(livros) ou digital (internet). Independente da fonte, sempre faça a
referência de onde retirou as informações.
• ANALISAR – Leia as informações
coletadas verificando sua pertinência para a construção do texto. Utilize as ideias dos autores em forma
de citações (diretas ou indiretas),
procedendo assim seu trabalho
terá mais credibilidade.
• SINTETIZAR – Siga as orientações
definidas com o professor para o
tipo de trabalho e para normalização (resumo, relatório, apresentações, artigos, resenhas, monografia
e demais pesquisas).
• COMUNICAR – Apresentação oral
ou escrita do trabalho para o professor e demais alunos.
• AVALIAR – Reﬂita sobre cada etapa da construção do trabalho, o que
foi fácil, o que foi difícil e, assim, preparar-se para melhorar no próximo
trabalho.
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ESCOLAS E COLÉGIOS
ETAPAS DE ENSINO

C = Contraturno | EI = Ensino Infantil | EF = Ensino Fundamental | EM = Ensino Médio | EB = Ensino Bilíngue
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C = Contraturno | EI = Ensino Infantil | EF = Ensino Fundamental | EM = Ensino Médio | EB = Ensino Bilíngue
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*Colégio Interno.

C = Contraturno | EI = Ensino Infantil | EF = Ensino Fundamental | EM = Ensino Médio | EB = Ensino Bilíngue
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C = Contraturno | EI = Ensino Infantil | EF = Ensino Fundamental | EM = Ensino Médio | EB = Ensino Bilíngue
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*Colégio Interno.

C = Contraturno | EI = Ensino Infantil | EF = Ensino Fundamental | EM = Ensino Médio | EB = Ensino Bilíngue
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PARANÁ
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SANTA CATARINA
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RIO GRANDE DO SUL
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