Fundamental II
Proposta Pedagógica

O nosso projeto com o Fundamental II leva o aluno a
desenvolver a responsabilidade, a percepção do mundo em
sua volta e a transformação de suas próprias atitudes.

Para esta etapa, desenvolve-se um trabalho que visa
à ampliação de competências e de habilidades
essenciais para a formação integral do aluno.
Por meio da relação entre as áreas do conhecimento
e das interações propostas, o aluno é levado a compreender os conteúdos signiﬁcativamente.

Grade Curricular

Olha tudo que seu ﬁlho tem disponível no horário pedagógico

Aulas de lógica
As aulas de raciocínio lógico para o
Fundamental II estão ligadas a conceitos
capazes de organizar a reﬂexão sobre as
situações cotidianas, preparando os nossos
jovens para circunstâncias mais complexas.

Simulados
São aplicados simulados, um por trimestre,
constituídos de questões de múltipla
escolha e redação, com o objetivo de
familiarizar os alunos com as diferentes
linguagens dos vestibulares, inclusive ENEM
e FUVEST. (a partir do 8º ano)

Plantão de dúvidas
Trata-se de um encontro semanal que os
alunos do 6º ano ao 3º Médio têm com
professores especializados nas disciplinas
de Matemática, Português, Inglês, Espanhol,
Ciências, Física, Química e Geometria. O
objetivo é esclarecer dúvidas a respeito dos
conteúdos trabalhados em aula.

PLUG-SE

!
Novidade

Um programa socioemocional

Por meio de ações beneﬁcentes, gincanas
motivacionais e olimpíadas, esse projeto tem
como objetivo promover oportunidades para
que os alunos possam lidar com diferentes
situações e desaﬁos, sentimentos e emoções. Assim, a proposta é que eles desenvolvam valores éticos e princípios sólidos
para a sua formação humana.

Disciplinas
Português
Inglês
Espanhol
História
Geograﬁa
Arte
Ed. Física

Física (a partir do 9º ano)
Química (a partir do 8º ano)
Ciências
Matemática
Geometria
Informática
Lógica

Aulas preparatórias

Olimpíadas de Matemática e de Astronomia
São aulas ministradas no período da tarde, com o objetivo de
aprofundamento nas disciplinas de Matemática e Astronomia,
preparando os nossos alunos para as provas das Olimpíadas.

Projeto
Bons Autores

Línguas estrangeiras
Inglês e Espanhol

O ensino dos idiomas estrangeiros é
uma preocupação constante no
Colégio Piaget. No Fundamental II, os
alunos possuem 5 horas semanais
dedicadas à aprendizagem da língua
inglesa e da língua espanhola.

Desde o 6º ano, os alunos
possuem uma aula especíﬁca
de produção de texto, devido
à importância dessa habilidade para o vestibular e para a
vida proﬁssional.

Incentivo à leitura
Sempre em busca de incentivar os nossos
alunos para a leitura, no Fundamental II eles
possuem uma lista de 12 livros por ano: seis
de Português, três de Inglês e três de
Espanhol.
O entendimento das obras é sempre feito de
forma criativa e motivadora, por meio de
debates, dramatização e produção de vídeos.

Horários do
período regular

7h às 12h45

Período Integral ou Semi-integral
Natação
Treinamento avançado nos estilos básicos da modalidade, além da introdução
de estilos proﬁssionais.

Atividades de estudo diário

Acompanhamento por pedagogos nas tarefas e trabalhos, incluindo
orientações sobre organização e técnicas de estudo.

Atividades recreativas
Acompanhamento nas atividades
recreativas, aproveitando a convivência entre os alunos para trabalhar aspectos pedagógicos.

Horários do período extra

Semi
Integral
7h às 18h 7h às 15h
Plantões de dúvidas

especial para todos os alunos do Fundamental II

Comunicação com os pais
Os pais têm um acompanhamento de perto de tudo o que
acontece com seus ﬁlhos, sempre sendo avisados das
diﬁculdades nos estudos e ocorrências comportamentais.
Essa comunicação é feita tanto por e-mail, como por
conversas com a orientadora educacional do Colégio.

Proﬁssionais especializados nas
seguintes matérias: Português, Matemática, Geometria, Espanhol, Inglês, Ciências, Física e Química,
atendem os alunos fora do horário
pedagógico.
As aulas possibilitam que os alunos tirem todas suas dúvidas.

Materiais didáticos 2019
Manual e Caderno do Aluno
(4 volumes anuais)

Conteúdos Digitais
No material digital, são encontrado videoaulas, jogos e o livro digital composto de exercícios, atividades e links para web.
É trabalhado em sala de aula pelos professores, mas o aluno também
pode utilizá-lo em casa para reforçar o que foi aprendido ou passar bons
momentos de estudo junto com os familiares.
6º ano

8º ano

7º ano

9º ano

colegiopiagetsbc.com.br
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