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1WHITE, Ellen. Educação. 9ª. edição. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003.

O início da vida escolar é algo inesquecível! Afinal, é por meio das vivências em todos os espaços 
da escola que o aprendizado acontece. Há cerca de 125 anos a Educação Adventista, no Brasil, 
tem oportunizado espaços formativos de excelência para crianças, jovens e adolescentes. E 

este compromisso se percebe através da transmissão de princípios e valores, da permanente busca por 
inovações, e do planejamento estratégico para garantir a qualidade de ensino. 

O nosso trabalho está pautado na formação integral de nossos estudantes, promovendo um desenvolvimento 
equilibrado, considerando os aspectos espirituais, intelectuais, físicos e sociais. Ao mesmo temo que este é 
um de nossos fundamentos, ele se configura como grande desafio diante das características da sociedade 
contemporânea que se modifica constantemente, gerando assim novas abordagens de ensino.

O nosso projeto pedagógico foi elaborado através de diálogos e profundas reflexões, considerando as 
exigências legais do nosso país em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, agregando o 
conhecimento e a larga experiência educacional adventista no Brasil, e objetivando ser um sistema 
educacional reconhecido por sua excelência, fundamentado em princípios bíblico-cristãos.
Além disso, destacamos que o fundamento de nossas ações está alicerçado, também, em uma perspectiva 
que vai muito além do ensino, pois procura integrar a família em nossas escolas e promover a formação de 
indivíduos focados no bem-estar social.

Acreditamos que todo o processo educacional é dinâmico e exige empenho e sistemático preparo. Assim 
sendo, conceberemos o currículo como plataforma fundamental para a prática de uma educação que “visa 
o ser todo, e todo o período da existência possível ao homem, preparando o estudante para a satisfação do 
serviço neste mundo, e para aquela alegria mais elevada no mundo futuro (WHITE, p. 13, 2003)”. 
Agradecemos a confiança na Educação Adventista e reafirmamos o nosso nobre empenho em compartilhar 
valores e princípios, aprendizados significativos, e oportunidades de crescimento pessoal aos nossos 
alunos.

A nossa intenção é proporcionar-lhes segurança e certeza da escolha certa. 
Seja Bem-vindo à Educação Adventista, uma rede que vai muito além do ensino!

A MANTENEDORA
Rede Adventista de Educação

(Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima) 

EDITORIAL

SISTEMA EDUCACIONAL 
ADVENTISTA

AO REDOR
DO MUNDO

EDUCAÇÃO ADVENTISTA

AO REDOR DO
MUNDO
A EDUCAÇÃO ADVENTISTA

A Educação Adventista é uma rede da Organização Adventista Mundial, com sede nos EUA, em 
funcionamento desde 1863. Ela está presente em 145 países, representada por cerca de 8.539 
instituições que ofertam desde a Educação Infantil ao Ensino Superior, com aproximadamente 

107 mil professores comprometidos na formação de 2 milhões de alunos.  

EDUCAÇÃO ADVENTISTA NA 
AMÉRICA DO SUL
Na América do Sul, existem 966 unidades escolares, 
com aproximadamente 337 mil alunos ao todo, distri-
buídos em Educação Infantil, Ensino Fundamental, Mé-
dio e Superior. Desses, mais de 225 mil residem 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 prepará-los física, mental e es-
piritualmente. 

2EDUCAÇÃO ADVENTISTA. Disponível em: <https://www.educacaoadventista.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 23 de fev. 2021.
3Ibidem.

337 MIL
ALUNOS

20 MIL
PROFESSORES

966 UNID.
ESCOLARES

2 MILHÕES
DE ALUNOS

107 MIL
PROF.

8.523 UNID.
ESCOLARES
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225 MIL
ALUNOS

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 surgiram, formando a Rede Adventista 
de Educação no país. Atualmente, a rede conta com 512 
unidades escolares, 12 mil professores e 225 mil alu-
nos. Dentre essas unidades, a organização mantém 16 
colégios em regime de internato, sendo que 7 deles ofe-
recem da educação básica ao ensino superior. 

4Ibidem.

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO ADVENTISTA
A Educação Adventista possui seu fundamento centrados em Jesus Cristo, com o objetivo de restaurar 
nos seres humanos as características do Criador, considerando Seu caráter e Seus ensinos, bem como a 
revelação de Sua natureza, tendo como fonte a Bíblia Sagrada. 

Cremos que o conhecimento verdadeiro tem sua origem na fonte de toda sabedoria: Deus e na revelação 
que Ele faz de Si mesmo através de Jesus Cristo, das Sagradas Escrituras e da natureza. Assim, promovemos 
um desenvolvimento equilibrado e integral, considerando os aspectos espirituais, intelectuais, físicos e 
sociais. Em nossas unidades escolares temos o compromisso em desenvolver uma vida de fé em Deus e 
respeito pela dignidade de todos os seres humanos, formar caracteres semelhantes ao do Criador, encorajar 
pensadores em vez de meros refletores dos pensamentos de outros, promover serviço amorável em vez de 
ambição egoísta, assegurar o máximo desenvolvimento do potencial de cada indivíduo, e a abraçar tudo 
que é verdadeiro, bom e belo. 

12 MIL
PROFESSORES

512 UNID.
ESCOLARES

11.200
ALUNOS

700
PROFESSORES

20 UNID.
ESCOLARES

Nesta perspectiva compreendemos que a educação significa uma crescente e contínua trajetória de 
estudos, a qual deve ultrapassar os objetivos de preparação para a vida presente. Este caminhar visa o ser 
todo, e todo o período da existência possível ao homem. Tem como objetivo preparar o estudante para o 
serviço neste mundo, e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo futuro. 
Por conseguinte, 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:

Origem – o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, “então o Senhor Deus formou 
o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser 
vivente”. 

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”. 

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”. 

1
2
3

 5CONFERÊNCIA GERAL. Declaração da filosofia educacional adventista do sétimo dia: premissas. 2003. Disponível em: < http://circle.adventist.org/download/
PhilStat03_Po.pdf> . Acesso em: 25 fev. 2021.

 6 WHITE, 2003.
  7BÍBLIA. A.T. Gênesis. Português. Bíblia Sagrada. Trad. João Ferreira de Almeida. Barueri/SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2017. Cap. 2, vers. 7.

  8BÍBLIA. N. T. Romanos, 2017. Cap. 3, vers. 23.
  9BÍBLIA. N. T. João, 2017. Cap. 3, vers. 16.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

NOSSA FILOSOFIA É FUNDAMENTADA
NOS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

EDUCAÇÃO ADVENTISTA
NA REGIÃO NOROESTE
A Rede Adventista de Educação sente-se privilegiada 
em contribuir com a formação dos estudantes na região 
noroeste do país. Este projeto pedagógico atente as uni-
dades escolares dos estados do Acre, Amazonas, Rondô-
nia e Roraima. Atualmente, funcionam 20 unidades es-
colares, sendo 2 colégios em regime de internato. Estas 
unidades possuem cerca de 700 professores e atendem 
mais de 11.200 alunos, que estudam desde a Educação 
Infantil até o Ensino Médio. 
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ADVENTISTA
PREMISSAS DA EDUCAÇÃO

FILOSOFIA

OBJETIVOS

MISSÃO
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.

VISÃO
Ser um sistema educacional reco-
nhecido pela excelência da forma-
ção humana, fundamentado em 
princípios bíblico-cristãos.

FINALIDADE
Finalidade restaurar o homem ao 
seu estado original de perfeição, 
preparando crianças e jovens para 
uma existência significativa nesta 
terra e para a vida eterna.

PROMOVER o reconhecimento de Deus como fonte 
de toda sabedoria.

RECONHECER  e aplicar a bíblia como referencial de 
conduta.

ESTIMULAR o estudo, a proteção e a conservação da 
natureza criada por Deus.

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

PROMOVER a aquisição de hábitos saudáveis através 
do 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.

PROMOVER a autonomia e a autenticidade 
ancoradas nos valores bíblico-cristãos.

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. 

NOSSOS
O PERFIL DOS 

PROFESSORES
Educar crianças e jovens não é tarefa sim-

ples, exige esforço conjunto de educadores, 
administradores, coordenadores pedagógi-

cos, orientadores educacionais, funcionários, do-
centes e familiares. 

Na perspectiva cristã, o educador é representante 
de Deus como divulgador das verdades eternas, 
fazendo-se necessário refletir sobre sua influên-
cia na reconciliação do estudante com Deus. Para 
alcançar os propósitos da Educação Adventista, 
o educador deve manifestar e buscar continua-
mente as seguintes características11: 

SER um imitador de Jesus Cristo.

CONHECER e estar sintonizado com a 
filosofia da proposta de Educação Adventista.

MANTER profissionalismo e aperfeiçoamento 
constante.

RELACINAMENTO  interpessoal positivo.

EQUILÍBRIO emocional.

CUIDADO com a saúde física e mental.

PERCEBER o estudante de forma integral, 
conhecendo seus limites e possibilidades.

TER VISÃO do alcance do seu trabalho e da 
sua relação com o todo.

USO de linguagem adequada.

 10IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. Confederações das Uniões. Pedagogia Adventista. 
2. ed. rev. e atual. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2009.

11Ibidem, p.52. 
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ESTUDANTE
O PERFIL DO 

QUE QUEREMOS FORMAR

Todo ser humano, por ter sido criado à ima-
gem e à semelhança de Deus, é um ser úni-
co, 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 im-
portância 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 características12:

ACEITAÇÃO de Deus como seu Criador.

ATITUDES criativas e autônomas.

CARÁTER íntegro.

CONHECIMENTO, experiência e valorização 
das leis da saúde.

EQUILÍBRIO emocional.

RELACIONAMENTOS saudáveis.

COMPROMETIMENTO e responsabilidade 
com o meio ambiente.

CAPACIDADE de fazer escolhas e tomar 
decisões.

COMPROMETIMENTO e responsabilidade.

PENSAMENTO crítico e reflexivo.

DESPRENDIMENTO de si mesmo e 
solidariedade.

 12Ibidem, p.60. 

PEDAGÓGICA
CONCEPÇÃO

A Educação Adventista entende que o currículo é evidente na trajetória dos estudantes no espaço 
escolar, perpassando pelos conjuntos de habilidades dos componentes curriculares, pressupostos 
teóricos e filosóficos do grupo de docentes e discentes, e pelas concepções pedagógicas que via-

bilizam o desenvolvimento de competências, habilidades e valores voltados para uma formação integral. 
Assim sendo, a concepção pedagógica da rede é formada pela soma de:

UM CURRÍCULO DIFERENCIADO

Nosso currículo, além de reunir todas essas características, é integrado a uma perspectiva bíblica, sendo que 
sua cosmovisão provê um fundamento e um contexto para todo o conhecimento humano, sendo a base 
permeável de todas as ações pedagógicas e educacionais. O currículo formal e informal foi estruturado de 
modo que os estudantes alcancem seu máximo potencial no desenvolvimento espiritual, mental, físico, 
social e vocacional. 

O verdadeiro conhecimento de tais capacidades inclui elementos cognitivos, experimentais, emocionais, 
relacionais, intuitivos e espirituais. A aquisição do verdadeiro conhecimento leva a uma compreensão 
integral, que se manifesta em decisões e escolhas sábias de conduta e de vida.

FORMAÇÃO

PARA VIDA
109



PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS ALINHADOS COM AS TENDÊNCIAS ATUAIS DE 
EDUCAÇÃO

A Rede Adventista de Educação elegeu princípios metodológicos compatíveis com as tendências atuais de 
educação e que legitimam a visão integralizadora da formação dos estudantes. 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 
das etapas oferecidas, da faixa etária dos discentes e do respeito às diferenças individuais, sem perder de 
vista os referenciais teóricos e os documentos vigentes.

AÇÃO REFLEXÃO AÇÃO

Levando em conta a dimensão prática que deve existir na Educação Básica e a necessidade da construção 
da autonomia intelectual dos estudantes, esse princípio enfatiza que todo fazer implica uma reflexão e toda 
reflexão implica um fazer (ainda que este não se materialize). O aluno deve saber fazer e compreender o que 
faz através de procedimentos de observação, reflexão e registro destas observações com oportunidade de 
discutir sobre a prática à luz da teoria e vice-versa.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Ao privilegiar atividades que levem em conta as experiências prévias dos alunos e estabelecer relações 
entre o conhecimento e situações da realidade prática, os professores ancorarão o novo conteúdo a 
estruturas de aprendizagem significativa. Através da contextualização dos conteúdos, relacionados a 
experiências do cotidiano, esse princípio também promoverá o relacionamento entre teoria e prática. O 
trabalho pedagógico deverá caracterizar-se pelo envolvimento dos estudantes em pesquisas e atividades 
de investigação, buscando nas vivências dos indivíduos, no seu contexto socioeconômico e cultural, um 
caminho para educar, considerando-o como um ser que age e interage com o meio.

RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES PROBLEMA

O processo de ensino-aprendizagem baseado em situações- problema está organizado em torno da 
superação de um obstáculo que oferece resistência e leva o aluno a investir conhecimento anterior, bem 
como suas representações, de maneira que tudo isso conduza à elaboração de novas ideias. Nas estratégias 
centradas nas situações-problema, o aluno é instado a participar de um esforço coletivo para elaborar um 
projeto e construir novas competências. Tem direito a ensaios e erros e é convidado a expor suas dúvidas, a 
explicar seus raciocínios, a tomar consciência de suas maneiras de aprender, de memorizar e de comunicar. 
Com esse princípio em ação, espera-se que o aluno torne-se um prático-reflexivo.

FORMAÇÃO

 SIGNIFICATIVA

RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA

A Rede Adventista de Educação elegeu princípios metodológicos compatíveis com as tendências atuais de 
educação e que legitimam a visão integralizadora da formação dos estudantes. 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 
das etapas oferecidas, da faixa etária dos discentes e do respeito às diferenças individuais, sem perder de 
vista os referenciais teóricos e os documentos vigentes.

COOPERAÇÃO

As atividades coletivas em situações de ensino aprendizagem fortalecem a interação entre os pares, 
estimulando a colaboração e a participação ativa. A associação entre os alunos para desenvolverem 
atividades de pesquisa, discussões de temas, construção de projetos, aprendizagem através de 
empreendimento é mais acentuada, êxito que a intervenção isolada do professor muitas vezes não alcança.

AUTONOMIA

Ao privilegiar atividades que levem em conta as experiências prévias dos alunos e estabelecer relações 
entre o conhecimento e situações da realidade prática, os professores ancorarão o novo conteúdo a 
estruturas de aprendizagem significativa. Através da contextualização dos conteúdos, relacionados a 
experiências do cotidiano, esse princípio também promoverá o relacionamento entre teoria e prática. O 
trabalho pedagógico deverá caracterizar-se pelo envolvimento dos estudantes em pesquisas e atividades 
de investigação, buscando nas vivências dos indivíduos, no seu contexto socioeconômico e cultural, um 
caminho para educar, considerando-o como um ser que age e interage com o meio.

INTERDISCIPLINARIDADE

O processo de ensino-aprendizagem baseado em situações- problema está organizado em torno da 
superação de um obstáculo que oferece resistência e leva o aluno a investir conhecimento anterior, bem 
como suas representações, de maneira que tudo isso conduza à elaboração de novas ideias. Nas estratégias 
centradas nas situações-problema, o aluno é instado a participar de um esforço coletivo para elaborar um 
projeto e construir novas competências. Tem direito a ensaios e erros e é convidado a expor suas dúvidas, a 
explicar seus raciocínios, a tomar consciência de suas maneiras de aprender, de memorizar e de comunicar. 
Com esse princípio em ação, espera-se que o aluno torne-se um prático-reflexivo.

TRANSVERSALIDADE

Os temas transversais têm como eixo educativo a proposta de uma educação comprometida com a cidadania 
e devem estar inseridos nos diferentes cenários de cada um dos componentes curriculares. Considera-se 
a transversalidade como o modo apropriado para a ação pedagógica destes temas que envolvem um 
aprender sobre a realidade, na realidade e da realidade, destinando-se também a intervir na realidade para 
transformá-la, abrindo espaço para saberes extraescolares. Em essência, os temas transversais prestam-se 
de modo muito especial para levar à prática a concepção de formação integral da pessoa, pois sempre 
estão presentes quer de forma explícita ou implícita.
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TRANSDISCIPLINARIDADE

É uma abordagem curricular que não se detém em um componente curricular específico, mas permeia 
vários campos do conhecimento. Assim, há um enfoque pluralista do conhecimento que tem como objetivo, 
através da articulação entre as inúmeras faces de compreensão do mundo, alcançar o desenvolvimento 
harmônico e integral dos estudantes. Assim, torna-se possível a formação de pessoas com uma bagagem 
mais ampla, melhor preparados para enfrentar o mundo cada vez mais complexo e dinâmico, o qual exige 
flexibilidade e aperfeiçoamento constante.

FLEXIBILIDADE

A flexibilidade como princípio de organização curricular, permite a construção de currículos e propostas 
pedagógicas que atendam o interesse dos estudantes e as demandas educacionais nacionais. Destarte, 
proporciona-se a possibilidade de o estudante experimentar diferentes vivências curriculares e 
extracurriculares e de elas serem agregadas ao seu percurso formativo.

INTEGRAÇÃO ENTRE O CRER, CONHECER, FAZER, CONVIVER E SER

O ensino se torna eficaz na medida em que o docente 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. Deve 
o docente falar daquilo que conhece, daquilo que sente e daquilo que vive. A coerência entre o que crê e 
faz, o habilitará a ser uma influência como modelo no estilo de vida e competência profissional, conforme 
preconizado pela Filosofia Cristã de Educação.

A Educação Adventista entende a avaliação como um processo essencial na formação do ser huma-
no. 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 planeja-
mento 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.

O professor/professora é o principal responsável para operacionalizar o processo avaliativo. Ele planeja 
as ações junto com o setor pedagógico e registra cada uma das práticas. Isso exige verificação da 
aprendizagem e de como se dá o pensar e o agir, bem como quais as relações que se estabelecem entre 
os objetos de conhecimentos. Os resultados das avaliações contribuem para analisar, reflexivamente, 
no sentido de avaliar a eficácia de seu desempenho e de toda a organização pedagógica da instituição 
de ensino. Para tanto, considera-se as diferenças individuais, as diferentes formas de aprendizagem e os 
diferentes instrumentos de verificação para quantificar e qualificar os objetivos atingidos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

REDENTIVA

Isso significa verificar a 
aplicação do conheci-
mento da verdade em 
situações diversas nos 
campos físicos, mental, 

social e espiritual.

PERMANENTE

Cada processo, etapa ou 
estágio do ensino mere-

ce atenção.

INTEGRAL

É preciso contemplar as 
diferentes capacidades 

do estudante.

PRAGMÁTICA

É necessário relacionar 
causa e efeito e teoria e 

prática.

COERENTE

Deve-se usar o bom sen-
so e priorizar os pontos 
mais importantes, ava-
liando o que realmente 

foi ensinado.

SIGNIFICATIVA

Deve-se considerar a re-
lação entre ação.

CUMULATIVA

Deve-se evocar apren-
dizagens já adquiridas e 
aplicá-las em situações 

mais abrangentes.
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FUNÇÃO DIAGNÓSTICA: ajuda a detectarque 
cada aluno aprendeu ao longo dos períodos an-
teriores, especificando sua bagagem cognitiva. 
Esta, auxilia a determinar quais são os conheci-
mentos e habilidades anteriores que devem ser 
retomados antes de introduzir os novos, previs-
tos no planejamento para o ano letivo corrente.

IDENTIFICAR AS DIFICULDADES DE APREN-
DIZAGEM: permite diagnosticar as dificuldades 
dos alunos, tentando identificar e caracterizar 
suas possíveis causas. Algumas dessas dificulda-
des podem ser de natureza cognitiva, afetiva ou 
emocional. O professor deve fazer o que estiver 
ao seu alcance para atenuar ou superar essas di-
ficuldades no contexto escolar. 

APERFEIÇOAR O PROGRESSO DE ENSINO 
E APRENDIZAGEM: o ato de avaliar fornece 
dados que permitem verificar diretamente o ní-
vel de aprendizagem dos alunos e também, indi-
retamente, determinar a qualidade do processo 
de ensino, o sucesso do trabalho docente. Nesse 
sentido, a avaliação fornece um feedback para 
que o professor repense e replaneje sua atuação 
didática, visando aperfeiçoá-la para que seus 
alunos obtenham mais êxito na aprendizagem.

APRESENTAR OS RESULTADOS FINAIS DE 
UM PROCESSO/ETAPA: o sistema de avalia-
ção está fundamentado em uma concepção 
formativa, valorizando a efetiva aprendizagem 
qualitativa e não apenas a obtenção de notas. 
Processa-se de uma forma contínua, pois o pro-
fessor acompanha o desenvolvimento do aluno 
através da verificação dos objetivos, utilizando-
-se de múltiplos instrumentos de avaliação (pro-
vas, pesquisas, seminários, listas de exercícios, e 
outros), sendo que deverá em cada etapa valer-
-se de no mínimo dois instrumentos diferentes. 
Ao final de cada bimestre, o aluno receberá o 
registro das observações significativas do apro-
veitamento escolar, feitas em conselho de clas-
se, bem como as notas obtidas em cada compo-
nente curricular.

FUNÇÃO DAS
AVALIAÇÕES

EDUCAÇÃO INFANTIL
A avaliação será feita através de instrumen-
tos diagnósticos, processuais e registros 
periódicos. Por observações sistemáticas e 
sondagens, serão verificados e registrados 
os níveis de aprendizagem no transcorrer 
do processo educativo. A classificação para 
o próximo nível ocorre independentemen-
te dos resultados alcançados na avaliação 
do ensino e da aprendizagem.

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: 
Para os níveis Fundamental e Médio os re-
sultados de todas as avaliações serão sin-
tetizados em notas bimestrais expressas 
numa escala de “0” (zero) a “10,0” (dez), 
fracionados até uma casa decimal, sem ar-
redondamentos. O professor determina-
rá a forma e a quantidade de avaliações, 
atendendo ao estabelecido pela unidade 
escolar em cada bimestre, bem como a for-
mulação matemática adotada para a sinte-
tização da nota bimestral (Ex.: soma, média 
aritmética, média ponderada, etc.). 

Os resultados serão enviados aos pais ou 
responsáveis, através de boletim de notas 
ou disponibilizados através do portal. A 
conclusão do curso no Ensino Fundamen-
tal e Médio ocorre quando o aluno obtiver 
a classificação por promoção ao final do 
último ano do curso. Ao aluno que apre-
sentar rendimento acadêmico baixo ou 
insuficiente são proporcionados estudos 
de recuperação ao longo do período letivo 
tão logo o diagnóstico do objetivo previsto 
tenha sido realizado. Os alunos submetidos 
aos estudos de recuperação estão sujeitos 
à reavaliação em horário normal de aula, ao 
final de cada bimestre letivo, e os resulta-
dos obtidos serão considerados com efeito 
substitutivo ao resultado bimestral, sendo 
adotado, para efeito de registro, o resultado 
que for maior.

FUNÇÃO DAS
AVALIAÇÕES
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COMUM
BASE NACIONAL 

CURRICULAR
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o con-

junto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 
Educação (PNE). 13  Este documento normativo aplica-se à educação escolar, tal como a define o  Artigo 26º 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos princí-
pios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Bá-
sica (DCN).

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.

A definição das dez competências gerais da Educação Básica evidencia que a BNCC reconhece que a 
“educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, 
tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza”. 14 

A Educação Adventista adota a BNCC como base para construção de seu Referencial Curricular objetivando 
desenvolver as competências preconizadas, através da reestruturação dos documentos normativos, dos 
planos de aula, da atualização do material didático, dentre outras ações que articulam-se na construção de 
conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores.

EDUCAÇÃO BÁSICA NA EDUCAÇÃO ADVENTISTA
COMPETÊNCIAS DO EGRESSO DA

COMPETÊNCIAS QUE ASSEGURAM AO ESTUDANTE 
UMA FORMAÇÃO INTEGRAL

Ao longo da educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio), os alunos serão envolvidos em processos educativos 
que objetivam desenvolver onze competências gerais básica, de 
modo a evidenciar o resultado de seu processo de aprendizagem e 
desenvolvimento integral.

As competências mencionadas abaixo foram ajustadas a partir da 
Base Nacional Comum Curricular em conformidade com as bases 
educativas assumidas pela Educação Adventista.

2. PENSAMENTO 
CIENTÍFICO, CRÍ-
TICO E CRIATIVO

3. JUÍZO ESTÉTICO

4. COMUNICAÇÃO

5. CULTURA DIGITAL

6. TRABALHO E 
PROJETO DE VIDA

1. CONHECIMENTO

O que: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente cons-
truídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, entender e 
explicar a realidade a partir de uma cosmovisão bíblica, continuar 
aprendendo.
Para: Contribuir para o desenvolvimento de espaços sociais e mul-
ticulturais mais justos, democráticos e inclusivos.

O que: Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com 
criticidade na perspectiva das verdades bíblicas. 

Para: Identificar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas, inovar e criar soluções com base nos conheci-

mentos de diferentes áreas.

O que: Respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, 
refletir e discernir sobre a cultura de massa. 
Para: Entender as práticas diversificadas da produção artístico-cul-
tural e ter uma visão sobre seus fundamentos estéticos comparan-
do-os com a cosmovisão bíblico-cristã.

O que: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica. 
Para: Se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 
ao entendimento mútuo.

O que: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informa-
ção e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares). 
Para: Se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir co-
nhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva.

O que: Valorizar e apropriar-se da diversidade de conhecimentos e 
vivências culturais, valores e experiências. 

Para: Que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo 
do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, 

da ética cristã e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade.
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10. RESPONSABI-
LIDADE, SERVIÇO 

E CIDADANIA

11. RELACIONAMENTO 
E RESTAURAÇÃO

8. AUTOCUIDADO 
E ALTERIDADE

O que: Experimentar um relacionamento pessoal com Deus, por 
meio da influência do Espírito Santo. 

Para: Compartilhar atributos de Seu caráter e viver de acordo com 
Seus propósitos redentivos.

9. EMPATIA E 
COOPERAÇÃO

7. ARGUMENTAÇÃO

O que: Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. 
Para: Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta.

O que: Conhecer-se na diversidade humana e valorizar-se 
como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, cuidar 
de sua saúde física, emocional e espiritual, aderindo progres-

sivamente a um estilo de vida saudável, reconhecendo limites 
e potencialidades seus e dos outros. 

Para: Agir com autocrítica, compaixão e equilíbrio.

O que: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos 
e a cooperação sem discriminação de qualquer natureza. 
Para: Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos 
direitos humanos, com atenção às necessidades próprias da 
diversidade de indivíduos e comunidade.

O que: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, respon-
sabilidade, altruísmo, resiliência e determinação, exercitar o 

serviço desinteressado nos deveres práticos da vida diária. 
Para: Tomar decisões com base em princípios bíblicos, éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

A Educação Infantil é o primeiro degrau da formação acadêmica de uma criança. Esta etapa é orga-
nizada de modo que os alunos desenvolvam capacidades que reflitam em toda a sua formação. 
Confira quais são elas:

EDUCAÇÃO INFANTIL

NATUREZA COMO OBRA DE DEUS
O objetivo é que as crianças passem a reconhecer a natureza como obra de Deus, observando, 
explorando e interagindo com o meio, manifestando curiosidade, interesse e respeito, 
percebendo-se como integrante, dependente e agente transformador do ambiente.

CONFIANÇA NAS PRÓPRIAS CAPACIDADES
Na Educação infantil, é estimulado que o aluno desenvolva uma imagem positiva de si, atuando 
de forma autônoma, tendo confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações.

CUIDANDO DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR
A criança passa a descobrir progressivamente seu corpo, suas potencialidades e seus limites, 
desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidando com a própria saúde e bem-estar.

CRIANDO VÍNCULOS AFETIVOS
No dia a dia da sala de aula, a criança passa a estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos 
e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de 
comunicação e interação social.

BÁSICA
ETAPAS DA EDUCAÇÃO
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CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS
Começam a ser estabelecidas e ampliadas as relações sociais, e o aluno vai aprendendo aos 
poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade 
e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração.

CONHECENDO OS SENTIMENTOS E EMOÇÕES
O aluno vivencia brincadeiras que contribuem para expressar emoções, sentimentos, 
pensamentos, desejos e necessidades.

COMPREENDER E SER COMPREENDIDO 
Utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às 
diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido.

ATITUDES QUE PRESERVEM O MEIO AMBIENTE
Essa capacidade visa que o aluno explore o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-
se integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente, valorizador de atitudes 
que contribuam para sua conservação.

ENRIQUECENDO A CAPACIDADE EXPRESSIVA
As crianças são estimuladas a expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos, 
avançando no processo de construção de significados, enriquecendo sua capacidade 
expressiva.

Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências 
gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, evidenciam os seis 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento que objetivam assegurar 
as condições para que as crianças aprendam em situações diversas, 
desempenhando um papel ativo em ambientes que as convidem a 
vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais 
possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e 
natural.

SÃO ELES:

1. CONVIVER
2. BRINCAR

3. PARTICIPAR
4. EXPLORAR

5. EXPRESSAR
6. CONHECER-SE

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
A organização curricular da Educação Infantil, na BNCC, está estruturada em  cinco campos de experiências, 
no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O currículo da 
educação adventista também possui em sua organização curricular o campo Princípios e Valores, que 
trabalha de forma transversal com os demais campos no objetivo da formação integral de nossos alunos15.

Os campos de experiências centram-se em uma perspectiva de produção de saberes em que a criança, 
encontra-se apoiada nas relações, nas interações e em práticas educativas intencionalmente voltadas 
para as experiências concretas da vida, para a aprendizagem plural da cultura, pelo convívio e para a pro-
dução de narrativas, individuais e coletivas, através de diferentes linguagens elabora formas de atribuir 
sentido a si mesma e ao mundo, construindo dessa forma sua cosmovisão e autonomia.15

SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

O EU, O OUTRO E O NÓS
1. Respeitar e expressar sentimentos e emoções.
2. Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade 
e solidarizando-se com os outros.
3. Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.

1
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
1. Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado 
de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis.
2. Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu 
bem-estar, valorizando o próprio corpo.
3. Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento 
de interação com o outro e com o meio.
4. Coordenar suas habilidades manuais.

2

E DESENVOLVIMENTO
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
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TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
1. Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como 
forma de expressão individual e coletiva.
2. Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
3. Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, 
observações e expressão corporal. 

3

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
1. Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes 
meios. 
2. Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e 
adequando sua fala ao contexto em que é produzida.
3. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.
4. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função 
social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação.

4

PRINCÍPIOS E VALORES
1. Despertar o interesse pelo trabalho útil, expresso por meio do cuidado para com o próximo 
e a natureza (o serviço desinteressado aos outros é o mais importante de todos, porque nele se 
concretiza o amor).
2. Conhecer e praticar os princípios e valores morais no relacionamento com Deus, o próprio eu, a 
família, amigos, colegas da escola, e todos ao seu redor.
3. Estudar a Bíblia e compreender que o Deus é a fonte de todo conhecimento, e de acordo com a 
cosmovisão cristã, buscar o desenvolvimento pleno em termos físicos, mentais e espirituais, posto 
que foi criado com potencialidades infinitas.

5

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
1. Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo 
relações entre eles.
2. Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando 
curiosidade e cuidado com relação a eles.
3. 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.
4. 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.
5. Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, 
desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.).

6

ANOS INICIAIS A Educação Adventista tem como visão 
para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais) que 
os estudantes sejam capazes de:

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

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

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

Utilizar as faculdades mentais na aquisição e 
na construção do conhecimento em favor do 
bem comum, tendo como ferramenta as dife-
rentes fontes de informação e de recursos tec-
nológicos. 

Dar evidência do desenvolvimento emo-
cional apropriado nas relações interpessoais 
com os colegas, a família e os membros da co-
munidade. 

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

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

Desenvolver a autonomia e a autenticida-
de ancoradas nos valores bíblico-cristãos.

ENSINO FUNDAMENTAL

1º 
AO 
5º 

ANO
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A Educação Adventista tem como visão 
para o Ensino Fundamental (Anos Finais) que os 
estudantes sejam capazes de:

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

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

Dar evidência do desenvolvimento emo-
cional apropriado nas relações interpessoais 
com seus colegas, sua família e os membros 
da comunidade.

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

Aprender a apreciar a dignidade do tra-
balho e conhecer as possibilidades que exis-
tem nas diversas carreiras relacionadas com 
seus interesses e os talentos que Deus lhes 
confiou.

FORMAÇÃO

 INTEGRAL

ANOS FINAIS

ENSINO FUNDAMENTAL

6º 
AO 
9º 

ANO

ENSINO FUNDAMENTAL
ÁREAS DO CONHECIMENTO NO 

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.

Os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se 
apropriarem das diferentes lógicas de organização 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 o 
aproveitamento e a 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:

LINGUAGENS
Os componentes curriculares 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 permitam 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 questões 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. O componente curricular que compõe esta área do 
conhecimento é Ciências.
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CIÊNCIAS HUMANAS
Os componentes curriculares 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 
O componente curricular 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.

CONHECIMENTO E COMPONENTES 
COMPETÊNCIAS POR ÁREA DE 

ESPECÍFICOS
I. LINGUAGENS
1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâ-
mica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjeti-
vidades e identidades sociais e culturais.

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

3. 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 diferen-
tes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e glo-
bal, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo.

5. 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.

6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, signi-
ficativa, 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.

COMPONENTES CURRICULARES

LÍNGUA PORTUGUESA
O componente curricular de Língua Portuguesa deve garantir o desenvolvimento das seguintes compe-
tências específicas:

1. Compreender a linguagem como uma capacidade dada ao ser humano por um Deus criador, a 
fim de estabelecer inter(ação) entre eles e colaboração na restauração de vidas segundo o plano original.
2. Entender a língua como um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso para utilizá-la como meio de construção de sua identidade como sujeito que integra uma 
comunidade.

3. Apropriar-se da língua na modalidade escrita, oral e nas multissemioses, reconhecendo-a como 
forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possi-
bilidades de participar da cultura letrada, construir conhecimentos (inclusive escolares) e envolver-se com 
mais autonomia e protagonismo na vida social.

4. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e/ou negociação de sentidos e valores para en-
tender o funcionamento da língua nos diferentes campos de atuação.

5. Ler, escutar, selecionar, analisar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que cir-
culam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de 
modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, também com objetivos, 
interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho, etc.).

6. Compreender a mudança como um processo natural das línguas vivas, sujeitas à variação lin-
guística oriunda do usuário e do uso que ele faz dela, a fim de demonstrar atitude respeitosa diante de 
variedades linguísticas e rejeitar preconceitos linguísticos.

7. Empregar a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação, ao propósito comuni-
cativo dos interlocutores e ao gênero textual para interagir socialmente com outros sujeitos.

8. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos 
meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a diversos conteúdos, inclusive 
diante de temas discriminatórios que ferem direitos à vida e ao ambiente.

9. Envolver-se em práticas que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, valori-
zando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, 
reconhecendo o potencial transformador e humanizador dessas experiências.
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10. Mobilizar diferentes linguagens, práticas, mídias e ferramentas da cultura digital para expandir as for-
mas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e 
realizar diferentes projetos autorais.

ARTE
O componente curricular de Arte deve garantir o desenvolvimento das seguintes competências específicas:

1. Utilizar sua capacidade artística como forma de adoração a Deus e para o bem de seus semelhantes.

2. Evidenciar autonomia, crítica, autoria, trabalho coletivo e colaborativo nas artes, articulando a per-
cepção, imaginação, emoção, investigação, sensibilidade e reflexão com o objetivo de ressignificar os espa-
ços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.

3. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do 
seu entorno social e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, a fim de reconhecer a arte 
como um fenômeno cultural, histórico, social, sensível a diferentes contextos e aplicável ao seu universo 
contemporâneo.

4. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística, compreenden-
do as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, nas condições particulares de produ-
ção, no uso de cada linguagem e nas suas articulações.

5. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, com o intuito de compreender, de forma 
crítica e problematizadora, os modos de produção e de circulação da arte na sociedade.

6. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais por meio 
de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas a fim de perceber as funções e os usos da 
Arte na história da humanidade.

7. Analisar o patrimônio artístico local, nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e 
diferentes visões de mundo para valorizar o presente e gerar perspectivas de futuro.

8. Identificar as variadas matrizes estéticas e culturais que constituem a identidade brasileira (afro, indí-
gena e europeia), sua tradição e suas manifestações contemporâneas, respeitando suas singularidades para 
dialogar, reconhecer e problematizar as diversidades.

EDUCAÇÃO FÍSICA
O componente curricular de Educação Física deve garantir o desenvolvimento das seguintes competências 
específicas:

1. Adotar hábitos saudáveis de higiene, alimentação e prática regular de atividade física para o cuidado 
com o corpo, compreendido como templo do Espírito Santo.

2. Desfrutar de um ambiente ao ar livre para a prática de atividade física, com o intuito de promover 
relação direta com as obras do Criador.

3. Resolver conflitos em jogos, brincadeiras ou outras atividades, por meio do diálogo e da escuta aten-
ciosa, tendo como base os valores bíblico-cristãos para desenvolvimento respeitoso nas relações interpes-
soais.

4. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida 
coletiva e individual, para o entendimento das práticas de atividade física enquanto fenômeno social.

5. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendiza-
gem das práticas corporais, com o propósito de ampliar seu acervo cultural nesse campo. 

6. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saú-
de/doença, inclusive no contexto das atividades laborais para a tomada de decisão em relação à adoção de 
um estilo de vida saudável.

7. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, anali-
sando, criticamente, os modelos disseminados na mídia para poder discutir posturas consumistas e precon-
ceituosas.

8. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posi-
cionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes para desenvolver 
atitudes de respeito às diferenças.

9. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, 
bem como aos sujeitos que delas participam, para o entendimento da diversidade de possibilidades dessas 
práticas.

10. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos 
e grupos, usufruindo delas de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, 
ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde.

11. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alterna-
tivas para sua realização no contexto comunitário.

12. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, atividades rítmicas e 
expressivas, ginásticas, esportes, jogos de oposição e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo discente para a formação pessoal e social.

LÍNGUA INGLESA
Com base no que foi exposto até aqui, apresenta-se a seguir as competências específicas que cabem ao 
currículo de Língua Inglesa garantir aos estudantes:

1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, criticamente, 
sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, 
inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.

2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou di-
gitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de 
possibilidades para a compreensão crítica dos valores e interesses de outras culturas.

3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna, articulando-as a aspec-
tos sociais e culturais, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.

 4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por gru-
pos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística como direi-
to e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas.

5. Utilizar novas tecnologias, novas linguagens e novos modos de interação, para pesquisar, selecionar, 
compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, 
crítica e responsável.

6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com 
vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações ar-
tístico-culturais.
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II. MATEMÁTICA

1. Fazer uso da Matemática em múltiplas perspectivas como linguagem que permite revelar e apre-
ciar atributos do caráter de Deus.

2. Reconhecer que a Matemática é um construto da mente humana, em constante desenvolvi-
mento, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. 
É uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos, tecnológicos e sociais, bem como 
para alicerçar descobertas, construções na sociedade, conceitos e métodos.

3. Observar padrões e fenômenos com espírito de investigação, a fim de elaborar argumentos 
convincentes, que levam ao raciocínio lógico, para compreender e atuar no mundo, recorrendo aos conhe-
cimentos matemáticos.

4. Estabelecer relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática, 
organizados de forma operacional nas unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e me-
didas, probabilidade e estatística, e de outras áreas do conhecimento, com segurança quanto à própria 
capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, de modo que a descoberta promova a 
autoestima e a perseverança na busca de soluções.

5. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas 
sociais e culturais, investigando fenômenos a fim de organizar, representar, avaliar e elaborar argumentos 
que permitam comunicar informações relevantes de forma crítica e ética, bem como prever novas situa-
ções.

6. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis 
e modelagem, para resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando 
estratégias e resultados na tomada de decisão.

7. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, 
não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário; expressar suas respostas e sintetizar con-
clusões, 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).

8. Planejar, envolver-se, propor, avaliar criticamente e realizar projetos que abordem 
questões de urgência social, com base em princípios ético-cristãos, valorizando a democracia, a susten-
tabilidade e a solidariedade, sem preconceitos de qualquer natureza contra a diversidade de opiniões de 
indivíduos e de grupos sociais.

O ensino de Matemática tem como objetivo contribuir para que, ao final do Ensi-
no Fundamental, os estudantes sejam capazes de:

9. Interagir com seus pares de forma cooperativa e colaborativa em múltiplas situações, 
planejando e desenvolvendo pesquisas de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão 
de determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles para cons-
truir soluções coletivamente.

10. Utilizar diferentes registros e linguagens, tais como texto escrito na língua materna, da-
dos, tabelas, gráficos, algoritmos, esquemas e fluxogramas, no enfrentamento de situações-problema em 
múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas e não diretamente relacionadas com o aspecto prá-
tico-utilitário; expressar suas respostas e sintetizar conclusões, para estruturar a linguagem matemática.

11. Evidenciar atitudes positivas como autodisciplina, paciência, autoconfiança, respeito, traba-
lho coletivo, serviço ao próximo e entusiasmo no processo de construção individual da Matemática.

12. Identificar a Matemática como linguagem esteticamente organizada, na forma de uma arte 
viva, intelectualmente estimulante, para resgatar e desenvolver o processo criativo individual.

III. CIÊNCIAS DA
O ensino de Ciências da Natureza tem como objetivo contribuir para que, ao final 
do Ensino Fundamental, os estudantes sejam capazes de:

      NATUREZA

1. Construir conhecimentos científicos a partir de uma cosmovisão bíblico-cristã, reconhecendo 
Deus como Criador.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
dominar procedimentos de investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de ques-
tões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, a fim de colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

3. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de 
suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles 
relativos ao mundo do trabalho.

4. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar 
e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental 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.
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5. 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.

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

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliên-
cia e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e aos conceitos bí-
blico-cristãos para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a 
respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários.

IV. CIÊNCIAS HUMANAS
O ensino de Ciências da Natureza tem como objetivo contribuir para que, ao final 
do Ensino Fundamental, os estudantes sejam capazes de:

1. 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.

2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-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.

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exer-
citando 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.

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e 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, iden-
tidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

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

6. 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 socio-

ambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a cons-
trução de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

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

COMPONENTES CURRICULARES
HISTÓRIA
O componente curricular de História deve garantir o desenvolvimento das seguintes competências 
específicas:

1. Reconhecer-se como sujeito histórico, criado por Deus, atuante e responsável por suas esco-
lhas e atitudes que envolvem a vida pessoal e coletiva.

2. Contextualizar os acontecimentos históricos, as relações de poder e processos e mecanismos 
de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo 
do tempo e em diferentes espaços, para analisar, posicionar-se e intervir com responsabilidade no 
mundo contemporâneo, à luz da ética cristã.

3. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, analisando mudanças e permanências, 
bem como compreender as especificidades e os significados das lógicas de organização cronológi-
ca.

4. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 
interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exer-
citando, com base na ética cristã, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o 
respeito.

5. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com 
relação a um mesmo contexto histórico e posicionar-se com base primeiramente na ética cristã e em 
princípios democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

6. Analisar o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados 
históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações.

7. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção histo-
riográfica.

8. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, 
ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos sociais.

9. Respeitar a liberdade de crença e autonomia e compreender que todos têm o direito de expres-
sar suas convicções.

GEOGRAFIA
O componente curricular de Geografia deve garantir o desenvolvimento das seguintes competên-
cias específicas:
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1. Reconhecer que Deus é o criador e mantenedor de todos os elementos da natureza, que, em-
bora degradada pelas ações antrópicas, ainda revela sua origem divina e abre-se como um labora-
tório natural ao estudo. É responsabilidade do ser humano cuidar dela.

2. Compreender que as diferentes paisagens são modeladas pelas interações que ocorrem no 
tempo–espaço e resultam tanto de processos naturais quanto antrópicos, uma vez que o ser huma-
no é um elemento integrante do geossistema e agente transformador dele.

3. Desenvolver o raciocínio geográfico (analogia, conexão, diferenciação, distribuição, exten-
são, localização, ordem) na análise da ocupação humana e produção do espaço, fazendo uso das 
linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias.

4. Desenvolver o espírito de investigação (utilizar processos, práticas e procedimentos) para 
compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacio-
nal, avaliar ações, propor perguntas e soluções para questões que requerem conhecimentos cientí-
ficos da Geografia.

5. Desenvolver autonomia e senso crítico frente ao conhecimento construído no campo ge-
ográfico relacionando este ao contexto maior das ciências humanas e suas inter-relações com as 
demais disciplinas, para compreender melhor o mundo vivido.

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e 
pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversi-
dade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios cris-
tãos, éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

V. ENSINO RELIGIOSO
O componente curricular de Ensino Religioso deve garantir o desenvolvimento das seguintes com-
petências específicas:

1. Reconhecer a Deus como um Deus pessoal, Criador, Mantenedor e Redentor do Universo, 
demonstrando, por meio de atitudes e estilo de vida, amor a Ele ao adorar, obedecer e ser devoto, a 
fim de aprofundar o relacionamento com o Pai.

2. Identificar a Bíblia como a Palavra de Deus, na qual Ele se revela e apresenta o plano da 
redenção humana, a fim de extrair dela os princípios do pensamento crítico, avaliar e distinguir os 
conceitos sobre a verdade e o erro, apreciando seu estudo como fator integrante de todo o currículo 
e de todas as esferas de sua vida.

3. Analisar e aplicar na vida cotidiana os princípios éticos bíblicos, exercendo uma cida-
dania responsável e centralizada no amor ao próximo, tratando-o com respeito e sem qualquer tipo 
de discriminação, assim como Jesus nos ensinou por meio de Seu exemplo.

Ao longo do Ensino Médio, a Educação Adventista promove a aprendizagem por meio da visão de 
que os estudantes devem se desenvolver cumprindo os seguintes preceitos:

ENSINO MÉDIO

Demonstrem compe-
tência na comunica-
ção, nas operações 
quantitativas e no pen-
samento criativo, por 
meio das diferentes 
áreas acadêmicas que 
constituem o funda-
mento da excelência 
na educação superior 
e/ou no mundo do tra-
balho.

Entreguem sua vida 
a Deus e manifestem 
uma fé crescente 
nEle, caracterizada 
por devoção pessoal, 
adoração congrega-
cional, serviço e teste-
munho para cumprir a 
missão da igreja.

Deem evidência de 
maturidade e de sen-
sibilidade cristã dentro 
do círculo da família, 
na escolha de amiza-
des, no preparo para a 
constituição de família 
e na participação das 
demais atividades do 
meio em que vive.

Desenvolvam um sen-
tido de responsabilida-
de ante as tarefas que 
lhes são confiadas, o 
que os capacitará para 
atuar de forma com-
petente no viver diário 
e ingressar no mundo 
do trabalho nas áreas 
apropriadas aos seus 
interesses e talentos 
que Deus lhes confiou.

FORMAÇÃO

DE VALORES
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CONHECIMENTO E COMPONENTES 
COMPETÊNCIAS POR ÁREA DE 

ESPECÍFICOS
LINGUAGENS E
SUAS TECNOLOGIAS 
1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísti-
cas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos 
diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação 
social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para 
continuar aprendendo.

2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as 
práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e 
atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos 
Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e 
a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.

3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com autonomia 
e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e 
solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.

4. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, social, variável, he-
terogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como 
formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de 
preconceitos de qualquer natureza.

5. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, 
reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma 
perspectiva democrática e de respeito à diversidade.

6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas 
características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artís-
ticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo prota-
gonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.

7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, 
críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em 
práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, in-
formação e vida pessoal e coletiva

MATEMÁTICA E
SUAS TECNOLOGIAS 
1. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em di-
versos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das 
questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir 
para uma formação geral.

2. Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar 
decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os 
voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do tra-
balho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da 
Matemática.

3. Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, 
construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos re-
sultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.

4. Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação 
matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comuni-
cação de resultados de problemas. 

5. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades ma-
temáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e 
diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais 
formal na validação das referidas conjecturas.

CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS 
1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações 
entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos pro-
dutivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, 
regional e global.

2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elabo-
rar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Univer-
so, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.

3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnoló-
gico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências 
da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e co-
municar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de 
diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).
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CIÊNCIAS HUMANAS
E SOCIAIS APLICADAS 
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, 
regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos episte-
mológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em rela-
ção a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos 
e fontes de natureza científica.

2. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a 
compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos 
Estados-nações.

3. Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a 
natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com 
vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental 
e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

4. Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e 
culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das so-
ciedades.

5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando prin-
cípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade.

ENSINO RELIGIOSO
1. Reconhecer que Deus é o Criador, Mantenedor e Redentor do Universo e demonstrar amor a 
Ele por meio da adoração, da obediência e da devoção. 

2. Entender que Deus é um Deus pessoal, que ama o ser humano, mesmo sendo pecador, e apro-
fundar o relacionamento com Ele.

3. Identificar a Bíblia como a Palavra de Deus, na qual Ele se revela e apresenta o plano da reden-
ção humana, a fim de extrair dela os princípios do pensamento crítico, bem como avaliar e distinguir 
os conceitos sobre a verdade e o erro.

4. Analisar os princípios éticos contidos na Bíblia e aplicá-los à vida cotidiana, exercendo uma cida-
dania responsável e centralizada no amor ao próximo, tratando-o com respeito e sem qualquer tipo 
de discriminação, como Jesus nos ensinou por meio de Seu exemplo.

5. Apreciar o estudo da Bíblia como fator integrante de todo o currículo e de todas as esferas da 
vida.

6. Praticar e ensinar as verdades bíblicas aprendidas nas aulas de Ensino Religioso.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
O Ensino Médio, última etapa da Educação Básica, 
é a fase em que o aluno precisa tomar decisões e 
fazer escolhas que impactarão diretamente o cur-
so de toda sua vida. Nesse sentido, a organização 
curricular dessa etapa formativa foi pensada para 
ofertar aos estudantes as condições que os ajudem 
no fortalecimento de habilidades por meio de uma 
formação que garanta um desenvolvimento integral, 
respeitando suas escolhas pessoais e sua autono-
mia, estimulando seu protagonismo e promovendo 
condições para que seu projeto de vida seja, portan-
to, contemplado.

Conforme deliberações dos dispositivos legais, a 
proposta pedagógica para o ensino médio é com-
posta, indissociavelmente, por Formação Geral Bá-
sica e Itinerário Formativo (Resolução CNE/CEB nº 
3/2018, Art. 10). 

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA
A estrutura da formação geral básica do Ensino Mé-
dio está fundamentada na Base Nacional Comum 
Curricular, que estabelece uma organização por áre-
as do conhecimento, com seus respectivos compo-
nentes curriculares, nos quais as evidências de com-
petências e habilidades serão desenvolvidas. Essa 
formação se dará em conexão com os contextos so-
cial, cultural, histórico, econômico e ambiental que 
envolvem a escola e o estudante, sempre permeada 
pela filosofia e teoria da educação adventista. 

A reorganização do modelo curricular para o novo 
Ensino Médio concede flexibilidade e articulação 
dos saberes ao fomentar o fortalecimento do diá-
logo entre os componentes das áreas do conheci-
mento. Assim, a Formação Geral Básica, garante as 
aprendizagens essenciais definidas na BNCC. 

O conjunto de aprendizagens do Ensino Médio, 
constituídos por componentes curriculares que inte-
gram a matriz da formação geral, busca consolidar 
e aprofundar os conhecimentos adquiridos no En-
sino Fundamental e habilitar o estudante “com uma 
formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania, fornecendo meios para progredir no tra-
balho ou em estudos posteriores”, conforme preco-
niza os artigos 22 e 35 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB). 

As competências gerais se desdobram em habilida-
des que serão trabalhadas no desenrolar de cada 
área do conhecimento, garantindo a expectativa de 
aprendizagem estabelecida pela BNCC para a for-
mação geral básica.
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ITINERÁRIOS FORMATIVOS

Os itinerários formativos são compostos por diferentes arranjos curriculares que possibilitam 
ao estudante aprofundar-se na aprendizagem desenvolvida na formação geral básica, em 
uma ou mais áreas do conhecimento. Os itinerários, segundo a Portaria 1.432, são um conjun-

to de situações e atividades educativas que os estudantes podem escolher conforme seu interesse, 
cujos objetivos são:

1. Aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais; 

2. Consolidar a formação integral do estudante, desenvolvendo a sua autonomia para a realização 
do seu projeto de vida;

3. Desenvolver habilidades que permitam ao estudante ter uma visão ampla do mundo para saber 
agir em diversas situações e tomar decisões em sua vida escolar, profissional e pessoal.

Os itinerários formativos das diferentes áreas estão organizados considerando quatro eixos estrutu-
rantes:

I. Investigação científica: 
Aprofundamento de conceitos 
fundamentais das ciências para 
a interpretação de ideias, fenô-
menos e processos utilizados 
em procedimentos de investiga-
ção voltados ao enfrentamento 
de situações cotidianas e de-
mandas locais, coletivas e a pro-
posição de intervenções, que 
considerem o desenvolvimento 
local e a melhoria da qualidade 

de vida da comunidade.

II – Processos criativos: 
Uso e aprofundamento do co-
nhecimento científico na cons-
trução e criação de experimen-
tos, modelos e protótipos para 
a criação de processos ou pro-
dutos que atendam a demandas 
pela resolução de problemas 

identificados na sociedade.

III – Mediação e interven-
ção sociocultural:  

Mobilização de conhecimentos 
de uma ou mais áreas para me-
diar conflitos, promover entendi-
mento e implementar soluções 
para questões e problemas 

identificados na comunidade.

IV – Empreendedorismo:  
Mobilização de conhecimentos 
de diferentes áreas para a for-
mação de organizações com va-
riadas missões, voltadas ao de-
senvolvimento de produtos ou à 
prestação de serviços inovado-
res com o uso das tecnologias.

Com base na prerrogativa de que o ensino e a aprendizagem precisam circular diretamente 
no exercício da cidadania e que a escola tem esse papel articulador, o Projeto de Vida surge 
como resposta ao apelo de permanência do estudante na escola com uma vivência mais sig-

nificativa e potencializadora. Apoiado à Lei 13.415/2017, ele assume um protagonismo no processo 
do novo Ensino Médio, à medida que também se torna o elemento, de fato, distintivo na educação 
brasileira.

O Projeto de Vida é visto na Rede Educacional Adventista como uma oportunidade de aperfeiçoa-
mento do ser humano à luz do compromisso ético que todo cidadão deve cumprir nos diferentes 
espaços sociais. Para se atingir tal finalidade, o Projeto de Vida se constitui como uma unidade cur-
ricular, e será ofertado dentro do bloco dos itinerários formativos, sendo estruturado com base nos 
quatro eixos estruturantes do novo Ensino Médio. A partir dele, há um desdobramento curricular 
que introduzirá assuntos como: identidade e autoconhecimento, autoestima, automonitoramento da 
aprendizagem, protagonismo juvenil, ética, mundo do trabalho, motivação, orientação vocacional, 
entre outros.

Apesar de o Projeto de Vida ser um referencial para a construção de trilhas almejadas para o futuro 
pelo estudante, ele não trabalha de forma desarticulada ou isolada das demais unidades curricula-
res. Por meio dele, fortalece-se o pensamento científico, reflexivo e crítico que todo estudante preci-
sa ter e experimentará em diferentes momentos de aprendizagem na escola. 

Os âmbitos pessoal e profissional são destacados pelos marcos legais, contribuindo para o meio em 
que vivem, desenvolvendo três conjuntos de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. 
A Educação Adventista assume quatro dimensões que serão trabalhadas em forma de espiral no 
decorrer dos três anos da etapa:

PROJETO DE

VIDA

PESSOAL ESTUDANTIL SOCIAL PROFISSIONAL

DIMENSÕES DA VIDA
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UNIDADES

ESCOLARES
EI EF 

(AI)
EF2 
(AF)

EM

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * *

ACRE

AMAZONAS

Colégio Adventista de 
Manaus

Av. Sete de Setembro, nº. 1887  
Centro  CEP: 69.020-120                   
Tel: (92) 3633-2270 / 3182-0952    
eam@adventistas.org.br 

Colégio Adventista Paul 
Bernard

Av. Cosme Ferreira, 5879 – São José 
Operário – Manaus.  Tel: (92) 3301-
9630
edu.paulbernard@adventistas.org
tes.paulbernard@adventistas.org.br

Escola Adventista da 
Liberdade

Rua: Walter Orion, nº 227 – Morro da 
Liberdade   CEP: 69.074-762 / Tel:  
(92) 3629-1321 /3182-0953   
eal.liberdade@adventistas.org.br 

Colégio Adventista de Rio 
Branco

CONTATO

Rua Manaus, 70, bairro: Loteamento 
Isaura Parente. CEP: 69.919-018, Rio 
Branco – AC Tel: (68) 3226-2625
 edu.riobranco@adventistas.org

Colégio Adventista da 
Alvorada

Rua: Criciúma (antiga rua 08), nº. 154 
– Alvorada I – CEP: 69.043-140            
Tel: (92) 3656-4170/ 3182- 0955 
eaa@adventistas.org.br 

Colégio Adventista da 
Cidade Nova

Av. Noel Nutels, 371 – Cidade Nova   
Manaus.  Tel: (92) 3301-9600
edu.cidadenova@adventistas.org
tes.cidadenova@adventistas.org.br 

UNIDADE ESCOLAR
ETAPAS DE ENSINO
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Deixar o texto lado a lado, sem ir para a 2ª linha.
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Trocar o ícone, ou deixá-lo em um tamanho menor. 
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Faltaram as escolas;- Escola Adventista de Itacoatiara- Escola Adventista de Nova Olinda do Norte- Escola Adventista de São Jorge- Instituto Adventista de Manaus- Colégio Adventista Amazonas



* * *
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* * *Escola Adventista de Boa 
Vista

Rua Rocha Leal Nº 594 Centro – Boa 
Vista Tel: (95) 3624-4030 
eabv.net@gmail.com
tes.boavista@adventistas.org.br

Escola Adventista de Vilhena

Colégio Adventista de 
Rondonia - Campus 
Residencial IAAMO

Rua 739, n°193, Bairro Bodanese- 
Cidade:  Vilhena- RO
CEP: 76.981-084
Tel:(69) 3322-7976
E-mail: eav.edu@adventistas.org

Linha 60, km 07, Caixa Postal 25, 
Bairro Zona Rural – Cidade: Mirante 
da Serra – RO, CEP: 76.926-000
Tel: (69) 3463-4530/ 3463-4529/           
3463-4535
E-mail: iaamo.edu@adventistas.org

RORAIMA

Rua Alameda Salvador, 2867 - St. 3, 
Ariquemes-Ro, 76870-450               
Tel: (69) 3535-2931
edu.ariquemes@adventistas.org

Rua Plácido de Castro, 2625 - St. 5, 
Jaru-Ro, CEP:7894000.                      
Tel: (69) 3521-5759
edu.jaru@adventistas.org

Rua Seis de Maio, n°1701, Bairro Casa 
Preta-  Cidade: Ji-Paraná-RO
CEP: 76.907-572
Tel: (69) 3421-2713
E-mail: eaji.edu@adventistas.org

Rua Padre Adolfo Rohl,n°60, Bairro 
Bela Floresta – Cidade: Ouro Preto 
Do Oeste-RO, CEP: 76.920-000
Tel: (69) 3461-2301
E-mail: eaop.edu@adventistas.org

Escola Adventista de 
Ariquemes

Escola Adventista de Jaru

Escola Adventista de Ji-
Paraná

Escola Adventista de Ouro 
Preto do Oeste

 
EI: Educação Infantil 
EF (AI): Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1° ao 5° Ano)
EF (AF): Ensino Fundamental - Anos Finais (6° ao 9° Ano)
PROPAGANDAS NO INTERVALO DOS CAPÍTULOS
INTERCÂMBIO | PMDE | PMDS | PORTAL CPBEDUCACIONAL
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Aqui já inicia as escolas de RONDÔNIA. Faltam as escolas:- Colégio Adventista de Ji-Paraná- Colégio Adventista de Porto Velho
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Aqui são sugestões de propagandas para colocar na revista.Links:Intercâmbio: https://intercambioadventista.unasp.br/PMDE/PMDS - Arquivo em anexoPORTAL CPBEDUCACIONAL: https://login.educacaoadventista.org.br/E-class: https://www.eclasschool.com.br/ENEM INTERATIVO: https://educacional.cpb.com.br/conteudos/conhecimento-conteudos/enem-interativo/CPBPROVa: https://sistemainterativo.com.br/cpb-prova/




