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PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA 

COLÉGIO NOVA GERAÇÃO – GRUPO UNIS - 2020 

Embasamento legal 

 
 

I- Lei 9394/96- art. 12 – inciso I 

II- Parecer 1132/97- regulamenta a L.D.B. 

III- Parecer 1158/98- regulamenta a L.D.B e complementa o Parecer 1132/97. 

IV- Resolução Nº 02 CNE 

V- Resolução Nº 07 CNE, Regimento Escolar 2012 e outras legislações vigentes. 

VI- Resolução CNE/CEB nº 04/1999 

VII- Parecer CNE/CEB nº 16/99 – DCN para cursos profissionais e técnicos. 

 

 

 
1- Identificação 

 

 

 
Colégio NOVA GERAÇÃO – GRUPO UNIS, Maternal e Educação Infantil. 

Avenida Cataguases, 3298 – Jardim Umuarama 

CEP: 37411-042 – Três Corações/MG 

 
 

Colégio NOVA GERAÇÃO – GRUPO UNIS, Ensino Fundamental, Ensino Médio 

Avenida Cataguases, 3298 – Jardim Umuarama 

CEP: 37411-042 – Três Corações/MG 

 
 

1) HISTÓRICO 

 
 

A história do Colégio Nova Geração nasceu do sonho e empenho de um empreendedor, 

Giovanni Corrêa, que motivado por numerosa clientela de alunos de uma escola já existente 

no local, juntamente com outros educadores, fundou, em 2010, o Colégio, passando a ser 

mantido pelo Grupo Educacional Unis, em 2014. 
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O Colégio Nova Geração, utilizando da parceria com o sistema Bernoulli, busca oferecer aos 

seus alunos o que há de melhor em modelo de ensino e tecnologia, o que disponibiliza ao aluno 

oportunidades e conteúdos de forma diferenciada para o processo de aprendizagem, 

contribuindo de maneira significativa para sua formação. 

No Colégio Nova Geração, os alunos encontram uma extensão de seus lares. O atendimento 

personalizado, a atenção e a orientação permanente tornam o aprendizado natural. Não se trata, 

apenas, de construção de conhecimentos: a metodologia utilizada contempla, também, aspectos 

culturais, a formação humana e a cidadania que os estimulam a superar os desafios da vida. 

Vale ressaltar, ainda, que o Colégio Nova Geração busca aprimorar seus processos de gestão e 

de ensino-aprendizagem em consonância com as demandas do mundo contemporâneo e o perfil 

das novas gerações. 

 
2- Justificativa 

 
 

O Projeto Político Pedagógico vem sendo construído e propondo novos caminhos, para 

uma escola diferente. Todas as questões que envolvem o fazer pedagógico e as suas relações 

com o currículo, conhecimento e com a função social da escola, obriga a um pensar e uma 

reflexão contínua de todos os envolvidos neste processo. 

Que Escola queremos construir? Que conhecimentos serão necessários aos nossos 

alunos, para de fato exercer a sua cidadania, nesta sociedade tão cheia de conflitos? 

Este documento é o resultado de um esforço conjunto dos profissionais da educação 

desta unidade escolar com o objetivo de respaldar as ações administrativas e pedagógicas no 

âmbito desta escola. 

As propostas nele estabelecidas estão embasadas no Regimento Escolar desta 

Instituição de Ensino, que, por sua vez, encontram-se coerentes com a legislação vigente e os 

objetivos permanentes da Educação Nacional. 

Nossa reflexão continua baseada principalmente na prática pedagógica cotidiana e na 

discussão dos referenciais teóricos que nos encaminhem para uma “práxis” responsável e 

compromissada com uma escola de qualidade. 

A presente proposta leva em consideração a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB 9.394/96, a Constituição Brasileira, Resolução CNE/CEB nº 04/1999, o 
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Estatuto da Criança e do Adolescente, o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCNs e deliberações advindas do Conselho Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. 

Esta Proposta é destinada a toda a comunidade escolar, provocando sua interação por 

meio de atividades que possibilitem alunos, professores, servidores e pais perceberem de forma 

crítico-reflexivo e construtiva os desafios a serem enfrentados na construção dos valores 

ambientais, históricos, econômicos e socioculturais da formação humana. Objetiva a 

consolidação de uma escola democrática que viabilize a seus agentes a formação de senso 

cultural, político e social autêntico, valorizando e dinamizando a constante busca e construção 

do saber. Seu principal objetivo é o de estruturar de forma sistemática a reflexão sobre a escola 

que temos e a escola que queremos, partindo desta reflexão para a viabilização de uma escola 

que assegure sua autonomia através de um trabalho de qualidade, com objetivos que delineiam 

os princípios filosóficos, administrativos e pedagógicos do Colégio NOVA GERAÇÃO - 

GRUPO UNIS. 

 
3 - Princípios filosóficos 

 
 

O Colégio NOVA GERAÇÃO - GRUPO UNIS com o objetivo de desempenhar seu 

papel no cenário educacional em conformidade com sua missão institucional orienta suas ações 

pedagógicas e de gestão de acordo com os seguintes preceitos filosóficos: 

 
I. Respeito aos direitos humanos; 

II. Valorização profissional; 

III. Educação como processo de formação integral; 

IV. Integração da aprendizagem por áreas do conhecimento. 

V. Contribuição para o desenvolvimento regional promovendo ações socialmente 

responsáveis. 

VI. Coerência entre a formação acadêmica e a atuação profissional; 

VII. Educação como processo de formação integral. 

VIII. Integração do conhecimento por áreas e estímulo à articulação de ensino, 

extensão e iniciação científica. 

IX. Gestão Acadêmica baseada em órgãos e colegiados deliberativos. 

X.  Organização Administrativa baseada em unidades de gestão orientadas para 

os resultados. 



7 

  

 

XI. Estímulo à vivência dos valores institucionais contribuindo para a formação 

humana. 

XII. Fortalecimento da articulação teoria/prática de maneira interdisciplinar 

visando o crescimento profissional. 

XIII. Fortalecimento de parcerias com outras organizações para identificar e 

atender demandas visando o desenvolvimento à região em que atua. 

XIV. Desenvolvimento de atividades de ensino, extensão e iniciação científica que 

atendam às demandas sociais articuladas com as políticas e prioridades 

institucionais. 

 
4 – Plano de Ação 

É dever da direção escolar registrar de forma detalhada, conforme Resolução CEE/MG Número 

474/2020 e arquivar as comprovações das atividades escolares, destacando os critérios e 

mecanismos de avaliação realizados, fora da escola, no período de pandemia, por, no mínimo, 

5 (cinco) anos, para fins de verificação in loco e autorização e validação pela Superintendência 

Regionais de Ensino – SRE, por meio do Serviço de Inspeção Escolar, das atividades escolares. 

 
5 – Finalidades 

 
 

O Colégio NOVA GERAÇÃO - GRUPO UNIS tem como finalidades: 

 
 

I - o desenvolvimento de uma atitude de curiosidade, reflexão e crítica frente ao 

conhecimento e à interpretação da realidade; 

II - a capacidade de utilizar, crítica e criativamente, as diversas formas de linguagem do 

mundo contemporâneo; 

III - o exercício da cidadania para a transformação crítica, criativa e ética das realidades 

sociais; 

IV - a competência para atuar no mundo do trabalho dentro de princípios de respeito por si 

mesmo, pelos outros e pelos recursos da comunidade. 

 

Nomenclatura 
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A Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005, do Conselho Nacional de Educação indicou 

a nomenclatura a ser adotada para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: 

• Educação Infantil – 5 anos de duração – Até 5 anos de idade 

• Creche – Até 3 anos de idade 

 

 

 

 

 

Educação Infantil 

 

A Educação Infantil constitui-se na primeira etapa da educação básica, sua finalidade 

é o desenvolvimento da criança até cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, completando a ação da família e da comunidade. 

Cumpre um papel socializador, proporcionando o desenvolvimento da identidade das 

crianças, por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de interação, 

respeitando e procurando entender as dificuldades, a realidade e as diferenças regionais. 

 
Ensino Fundamental 

 

O Ensino Fundamental, segunda etapa nível da educação básica, com duração de nove 

anos, tem como objetivo a formação básica do cidadão, de acordo com o artigo 32 da Lei 

9394/96. O Ensino Fundamental tem como finalidade a formação básica e geral do educando. 

 

Ensino Médio 

 

O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, 

tem como finalidade desenvolver a capacidade de aprendizagem do aluno integrando-o na 

cultura do seu tempo, qualificando-o para o mercado de trabalho, preparando-o para a vida 

prática e social e o exercício da cidadania. 
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5- Organização Curricular 

 
As matrizes curriculares são planejadas segundo a natureza de cada curso, respeitando 

as Bases Nacionais Comuns conferidas a cada área do conhecimento. 

 

O Colégio NOVA GERAÇÃO - GRUPO UNIS entende, na sua organização didático- 

pedagógica, que o aluno é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem e, de acordo com 

as suas políticas de ensino, busca, na sua organização, propiciar estratégias de aprendizagem, 

acionando novos conhecimentos significativos aos futuros profissionais. 

 

Dessa forma orienta a elaboração de seus projetos pedagógicos com uma organização 

curricular, em que o conjunto de atividades de ensino-aprendizagem programadas, período a 

período, contribui para a construção do conhecimento em bases sólidas, flexíveis, capazes de 

orientar para a tomada de decisão e para a ação efetiva, propiciando ao futuro profissional a 

possibilidade de resolver problemas com fundamentação e princípios éticos. 

 

Nesse sentido, impõe-se a participação dos docentes num papel mais ativo como 

facilitadores e orientadores da aprendizagem. 

 

Educação Infantil 

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que 

buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover 

o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

São os seguintes eixos da Educação Infantil: 

I. Formação Pessoal e Social: Identidade e Autonomia 

 
 

A criança, sua formação pessoal e social 

A importância da formação pessoal e social da criança para o seu desenvolvimento 

integral e participação crítica, criativa e transformadora na sociedade. 

O RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil) apresenta um 

segundo volume que trata da criança em seu desenvolvimento pessoal para que possa participar 

de um grupo. 

A construção da identidade e da autonomia diz respeito ao conhecimento, 

desenvolvimento e uso dos recursos pessoais para fazer frente às diferentes situações da vida. 
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A identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção de uma marca de 

diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguindo de todas as características físicas, 

de modos de agir e de pensar e da história pessoal. Sua construção é gradativa e se dá por 

meio de interações sociais estabelecidas pela criança, nas quais ela, alternadamente, imita e se 

funde com o outro para diferenciar-se dele em seguida, muitas vezes utilizando-se da oposição. 

A Autonomia, definida como capacidade de se conduzir e tomar decisões por si próprio, levado 

em conta regras, valores, sua perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro, é, nessa 

faixa etária, mais do que um objetivo a ser alcançado com as crianças, um princípio das ações 

educativas. Conceber uma educação em direção à autonomia significa considerar as crianças 

como seres com vontade própria, capazes e competentes para construir conhecimentos e, dentro 

de suas possibilidades, interferir no meio em que vivem. 

Exercitando o autogoverno em questões situadas no plano das ações concretas, poderão 

gradualmente fazê-lo no plano das ideias e dos valores. 

Do ponto de vista do juízo moral, nessa faixa etária, a criança encontra-se numa fase 

denominada de heteronomia, em que dá legitimidade a regras e valores porque provêm de fora, 

em geral de um adulto a quem ela atribui força e prestígio. Na moral autônoma, ao contrário, a 

maturidade da criança lhe permite compreender que as regras são passíveis de discussão e 

reformulação, desde que haja acordo entre os elementos do grupo. Além disso, vê- se igualdade 

e reciprocidade como componentes necessários da justiça e torna-se capaz de coordenar seus 

pontos de vista e ações com os de outros, em interações de cooperação. 

A passagem da heteronomia para a autonomia supõe recursos internos (afetivos e 

cognitivos) e externos (sociais e culturais). Para que as crianças possam aprender a gerenciar 

suas ações e julgamentos conforme princípios outros que não o da simples obediência, e para 

que possam ter noção da importância da reciprocidade e da cooperação numa sociedade que se 

propõe a atender o bem comum, é preciso que exercitem o autogoverno, usufruindo de gradativa 

independência para agir, tendo condições de escolher e tomar decisões, participando do 

estabelecimento de regras e sanções. 

Assim, é preciso planejar oportunidades em que as crianças dirijam suas próprias ações, 

tendo em vista seus recursos individuais e os limites inerentes ao ambiente. 

Um projeto de educação que almeja cidadãos solidários e cooperativos deve cultivar a 

preocupação com a dimensão ética, traduzindo-a em elementos concretos do cotidiano na 

instituição. 
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O complexo processo de construção da identidade e da autonomia depende tanto das 

interações socioculturais, como da vivência de algumas experiências consideradas essenciais 

associadas à fusão e diferenciação, construção de vínculos e expressão da sexualidade. 

 

 

II. Conhecimento de Mundo: Bernoulli: 

 
 

a) Linguagem Oral e Escrita 

Desenvolve a linguagem oral e escrita pela exploração de diferentes gêneros textuais, 

estimulando a compreensão e interpretação das linguagens verbal e não verbal. 

Sugerem-se atividades de ampliação do vocabulário por meio de oportunidades do uso 

da oralidade, da hipótese da escrita e da leitura e apreciação dos clássicos infantis. 

A Coleção 2 a 5 anos, proporciona às crianças o estímulo a fantasia e a imaginação, com 

o intuito de iniciar o processo de alfabetização de forma prazerosa, respeitando as fases de 

desenvolvimento, o ritmo e o estilo de aprendizagem da criança. 

 
b) Linguagem Lógico-Matemática 

Desenvolve o raciocínio lógico por meio de atividades lúdicas e estimuladoras, para 

que as crianças compreendam a linguagem matemática. 

A Coleção 2 a 5 anos, apresenta situações reais de aprendizagem para criança. 

Explora assuntos como: 

• a função social dos números, seu significado e valor; 

• noções de quantidade; 

• formas geométricas; 

• grandezas de medidas; 

• sistema monetário; 

• construção de tabelas e gráficos simples. 

 

c) Natureza e Sociedade 

Destaca o papel das relações que a criança tem a família, a escola e o contexto social 

no qual está inserida. 

Apresenta referências sociais diversas, para que a criança inicie compreensão do seu 

papel social, valorizando a diversidade cultural. 
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Valoriza o entorno, desde o contexto escolar até as comunidades a que as crianças 

pertencem. 

Explora assuntos como: 

• seres vivos; 

• recursos naturais; água, solo, ar, luz; 

• astros e estrelas; 

• fenômenos da natureza; 

• estações do ano. 

É nesse eixo que a criança desenvolve, ao longo dos anos, sua consciência planetária e 

suas atitudes sustentáveis. 

 
d) Artes 

 
 

Destaca três momentos fundamentais para o fazer artístico da criança: 

• apreciação; 

• produção; 

• reflexão. 

Este Eixo aparece como um pilar para o desenvolvimento dos eixos motores com base 

nas propostas artísticas inseridas nas unidades temáticas. 

 

 

e) Corpo e movimento 

Desenvolve a expressão corporal, as coordenações fina, grossa, viso-motora e o 

equilíbrio. 

Amplia aspectos afetivos, sociais e culturais relacionados à imagem corporal, 

valorizando a expressão por meio do esporte, do movimento, de danças, jogos e brincadeiras. 

Estimula a potencialidade do uso do corpo, suas possibilidades e seu domínio corporal. 

Espera-se que o autoconhecimento corporal aconteça de forma lúdica, garantindo o 

desenvolvimento da lateralidade e da psicomotricidade. 

 
f) Música 

A música estimula o raciocínio lógico, o ritmo, a disciplina e a expressão da criança. 

Na Educação infantil, a Música tem como foco três áreas: 
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A apreciação que trabalha questões ligadas à percepção, partindo do silêncio até a 

exploração de sons presentes no contexto infantil, desenvolvendo o prazer pela escuta e a 

capacidade de observações, análise e reconhecimento. 

A produção, que proporciona momentos de experimentação, com base em interpretação, 

improvisação e composição; 

A reflexão, que permite pensar sobre a organização, a criação, a produção e os 

produtores musicais. 

 
g) Educação Física 

A Educação Física, nesse segmento, estimula o reconhecimento do próprio corpo, das 

partes que o compõem e o controle sobre ele. Incentiva a criança a expressar sensações e ritmos 

por meio de gestos, ampliando habilidades básicas de manipulação, locomoção, equilíbrio, 

orientação espacial e temporal. Desenvolve a força muscular e a resistência, além de introduzir 

conceitos atitudinais ligados à convivência com o grupo, à colaboração com o outro e ao 

respeito às regras. 

 
h) Inglês 

Desenvolve um relacionamento natural da criança com vocabulários e estruturas 

linguísticas que são mantidas ao longo de sua vida, facilitando a ampliação dos horizontes 

relacionados a outras culturas. 

Desta forma, o trabalho desenvolvido tem um enfoque na modalidade oral e na 

ampliação do repertório cultural, uma vez que se trata de crianças em processo de alfabetização 

na sua língua materna: Português. 

Explora atividades lúdicas, contação de histórias, brincadeiras, jogos, fantoches e 

músicas que estimulam, valorizam e respeitam o potencial e o tempo de cada criança. 

 
Ensino Fundamental 

O currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental abrange, 

obrigatoriamente o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino 

da Arte, e a Educação Física. 

Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são assim 

organizados em relação às áreas de conhecimento: 
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Organização Curricular de acordo com a grade o Bernoulli: 

-Área de linguagem, Códigos e suas Tecnologias 

1. Língua Portuguesa 

2. Inglês 

3. Artes 

4. Educação Física 

- Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

1. História 

2. Geografia 

3. Filosofia 

- Área de Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias 

1. Ciências 

2. Matemática 

 
 

Orientações específicas por disciplinas 

 
 

Português 

 

 

Para o ensino da Língua Portuguesa, propicia o desenvolvimento de competências e 

habilidades linguísticas necessárias ao aprimoramento e ampliação de conceitos dessa 

disciplina. Para tanto, são necessários elementos norteadores, que desenvolvam o conhecimento 

cognitivo do aluno nos seguintes aspectos: 

• Conhecer e apreciar diferentes gêneros discursivos. 

• Realizar comparações entre os diferentes gêneros textuais. 

• Produzir textos coesos, coerentes e adequados a seus destinatários. 

• Aplicar as regularidades gramaticais e ortográficas de acordo com as regras existentes. 

• Produzir diferentes tipos de registro, adequando-os às diferentes circunstâncias a que 

se destinam. 

• Conhecer e respeitar as diferentes variações do português falado. 

• Compreender diferentes tipos de texto, orais e escritos, sabendo estabelecer 

questionamentos e inferir sobre as intenções do autor. 
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• Valorizar a leitura como fonte de fruição e informação. 
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• Usar a linguagem para expressar sentimentos, opiniões e argumentações. 

• Empregar os conhecimentos sobre a linguagem para a expansão da capacidade crítica. 

• Identificar e analisar criticamente os usos da língua como meio de transmissão de 

valores. 

• Adequar a linguagem à intenção comunicativa: debates, exposições de temas, conversas 

em grupos, relatos de acontecimentos e pontos de vista. 

• Participar de diferentes situações de comunicação oral, respeitando as opiniões alheias 

e os diferentes modos de expressão. 

• Produzir textos coesos e coerentes, levando em conta a experiência do leitor e o objetivo 

da mensagem, identificando o gênero e o suporte que melhor atender à intenção 

comunicativa. 

• Escrever textos dos gêneros eleitos para o ciclo, fazendo uso da escrita alfabética e 

atentando à forma ortográfica. 

• Compreender a importância de reescrever e revisar as produções escritas com o auxílio 

do professor. 

 
Matemática 

Para o ensino da Matemática, propicia o desenvolvimento de competências e 

habilidades linguísticas necessárias ao aprimoramento e ampliação de conceitos dessa 

disciplina. Para tanto, são necessários elementos norteadores, que desenvolvam o conhecimento 

cognitivo do aluno nos seguintes aspectos: 

• Garantir o desenvolvimento do conhecimento matemático como uma ferramenta para 

a compreensão do mundo, visando ações que promovam transformações nos contextos 

naturais, sociais e culturais. 

• ampliar as capacidades cognitivas e intelectuais do pensamento, agilizando o raciocínio 

lógico, o cálculo mental, o método da dedução por meio de situações- problema e 

desafios contextualizados da vida real presentes no dia a dia, relacionando- os a outras 

áreas do conhecimento. 

• tornar a Matemática um instrumento facilitador que promova a compreensão de outras 

disciplinas por meio de dados estatísticos, probabilidade, tratamento da informação e a 

introdução ao estudo das formas geométricas como base para a aprendizagem da 

geometria. 
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• proporcionar a oportunidade para o desenvolvimento de projetos que garantam a 

apropriação dos conhecimentos atitudinais, conceituais e procedimentais ao longo dos 

anos. 

 
Ciências 

Para o ensino de Ciências, propicia o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao aprimoramento e ampliação de conceitos dessa disciplina. Para tanto, são 

necessários elementos norteadores, que desenvolvam o conhecimento cognitivo do aluno nos 

seguintes aspectos: 

• Reconhecer o ser humano como membro integrante e agente transformador dos espaços 

em que vive, entendendo a natureza como um todo dinâmico. 

• Compreender as relações históricas e atuais entre conhecimento científico, avanço 

tecnológico e condições de vida. 

• Utilizar o conhecimento dos conceitos adquiridos com as ciências naturais para 

investigar e propor soluções para situações reais. 

• Compreender e usar conceitos científicos elementares, associados a energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida. 

• Relacionar diversas situações de aprendizagem (leituras, experimentações, observações, 

etc.), para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e informações. 

• Entender a importância da realização de trabalhos em grupo, visando a construção 

coletiva e crítica do conhecimento. 

• Compreender os benefícios da tecnologia, distinguindo os usos sustentáveis daqueles 

prejudiciais à natureza. 

 
Geografia 

Para o ensino da Geografia, propicia o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao aprimoramento e ampliação de conceitos dessa disciplina. Para tanto, são 

necessários elementos norteadores, que desenvolvam o conhecimento cognitivo do aluno nos 

seguintes aspectos: 

• Conhecer as múltiplas relações da natureza e a disposição do espaço geográfico, tendo 

como objetivo a compreensão do papel da sociedade na construção e produção do 

território, da paisagem e do lugar. 
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• Identificar e ponderar, em diferentes espaços e tempos, as consequências das ações do 

homem em sociedade, de modo a criar referências que permitam uma ativa participação 

nas questões socioambientais. 

• Empenhar-se em democratizar as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, 

os avanços tecnológicos e as mudanças socioculturais, que ainda não são usufruídos por 

todas as pessoas. 

• Utilizar o conhecimento geográfico para entender a paisagem, o espaço, o território e o 

lugar, bem como seus processos de construção, buscando identificar suas relações e 

contradições. 

• Saber manipular diferentes tipos de documentos geográficos, com o objetivo de 

relacionar, interpretar e analisar as informações dos espaços geográficos. 

• Reconhecer, produzir e interpretar linguagem cartográfica. 

 

História 

Para o ensino de História, propicia o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao aprimoramento e ampliação de conceitos dessa disciplina. Para tanto, são 

necessários elementos norteadores, que desenvolvam o conhecimento cognitivo do aluno nos 

seguintes aspectos: 

• Identificar o próprio grupo de convívio e conhecer as relações que este estabelece com 

outros tempos e espaços. 

• Conhecer outros grupos sociais e seus modos de vida, respeitando suas manifestações 

culturais, econômicas e políticas, a fim de reconhecer diferenças e semelhanças entre 

eles. 

• Perceber mudanças e permanências nas práticas humanas em sua própria realidade e em 

outras; 

• Identificar problemas sociais, refletindo sobre possíveis soluções e as formas de atuação 

de organizações sociais e das políticas institucionais. 

• Aprender a ler diferentes tipos de documentos históricos. 

• Usar diferentes métodos de pesquisa e produção de texto com conteúdo histórico. 

• Entender os elementos da democracia e valorizar os diversos patrimônios socioculturais, 

reconhecendo-os como direito dos povos e dos indivíduos. 
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• Compreender a importância das discussões sobre a diversidade das relações ético- 

raciais. 

 

Artes 

Para o ensino de Artes, propicia o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao aprimoramento e ampliação de conceitos dessa disciplina. Para tanto, são 

necessários elementos norteadores, que desenvolvam o conhecimento cognitivo do aluno nos 

seguintes aspectos: 

• Expressar, comunicar e atribuir sentido às sensações, aos sentimentos, aos pensamentos 

e à realidade por meio de linhas, formas e pontos. 

• Criar e construir formas plásticas e visuais, baseados nos conceitos de bidimensional e 

tridimensional. 

• Compreender a importância de volume, espaço, cor e luz no processo da pintura, do 

desenho, da escultura, na arquitetura, em bordados, entalhes etc. 

• Compreender que o contraste, a harmonia, o ritmo, o movimento, o equilíbrio, a 

continuidade, a semelhança e a proximidade são essenciais para o processo de criação. 

• Estabelecer relações entre as Artes e os aspectos relacionados aos sentidos, aos 

sentimentos, às percepções, à intuição, à cognição, à estética e à comunicação. 

• Experimentar, utilizar e pesquisar diferentes tipos de materiais e técnicas artísticas, 

como pincéis, giz de cera, lápis, papéis, tintas e argila por meio de máquinas 

fotográficas, vídeos, aparelhos eletrônicos e outros recursos. 

• Selecionar materiais necessários a um determinado tipo de trabalho visual. 

• Realizar atividades, como desenhar, colorir, pintar, modelar, esculpir, criar gravuras, 

modelar construções em diferentes dimensões, colar, fotografar, cortar e promover 

interferência, por meio de instalações no ambiente. 

• Acessar as fontes de registro e preservação disponíveis na escola, na comunidade e nos 

meios de comunicação. 

• Identificar os procedimentos artísticos que compõem uma obra. 

• Construir reflexões orais, escritas ou com outros registros, sobre a apreciação de 

imagens. 

• Reconhecer a importância e a influência das artes visuais para os indivíduos e para a 

sociedade. Observar, estudar e entender as diferentes obras de arte. 
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• Relacionar os conhecimentos sobre os artistas e suas obras. 

• Conhecer produções visuais e suas concepções estéticas nas diferentes culturas. 
 

 

Inglês 

Para o ensino de Língua Estrangeira, propicia o desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias ao aprimoramento e ampliação de conceitos dessa disciplina. Para tanto, 

são necessários elementos norteadores, que desenvolvam o conhecimento cognitivo do aluno 

nos seguintes aspectos: 

• Conhecer e relacionar diferentes palavras com objetos. 

• Iniciar o processo de elaboração de pequenas frases e expressões. 

• Compreender os comandos de ação na língua estrangeira. 

• Realizar apresentações e diálogos com situações contextualizadas. 

• Conhecer os números na língua estrangeira. 

• Soletrar palavras. 

• Fazer o uso correto de palavras e expressões. 

• Compreender o contexto relacionado com a língua estrangeira e o fato de ela ser uma 

ferramenta que facilita o sistema de comunicação no mundo globalizado. 

• Vivenciar a  experiência da  comunicação humana  por  meio da língua  estrangeira, 

conhecendo melhor outros hábitos, costumes e ampliando a visão de mundo. 

• Reconhecer que a língua estrangeira amplia o acesso a informações e aos bens 

culturais da humanidade. 

• Estabelecer relações sobre a estruturação da língua estrangeira e a língua materna. 

• Ler, ouvir e escrever, valorizando a língua estrangeira como fonte de informação e 

prazer. 

• Utilizar habilidades de comunicação para diferentes contextos. 

 

Filosofia 

Para o ensino de Filosofia, propicia o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao aprimoramento e ampliação de conceitos dessa disciplina. Para tanto, são 

necessários elementos norteadores, que desenvolvam o conhecimento cognitivo do aluno nos 

seguintes aspectos: 

• Participar em grupos 



21 

  

 

• Dialogar. 

• Entender a responsabilidade de pertencer a um grupo. 

• Aumentar a autoestima. 

• Aprender a ser tolerante com as ideias dos outros. 

• Desenvolver a paciência e a compreensão com aqueles menos favorecidos. 

• Alargar a visão de mundo e capacidade de questioná-lo e investigá-lo. 

• Refletir sobre valores morais e éticos. 

• Despertar o interesse pela apreciação da arte e da beleza da vida. 

 

Ensino Médio 

 

O Ensino Médio do Colégio NOVA GERAÇÃO - GRUPO UNIS tem por objetivo 

formar alunos independentes e autônomos, com sólidos conhecimentos, habilidades e valores 

que lhes permitam prosseguir os estudos com competência. Atuar de forma ativa na vida social 

e cultural, respeitar os direitos e as liberdades fundamentais do ser humano e os princípios da 

convivência, preparando-os para os desafios do mundo do trabalho, cada vez mais exigente. 

O currículo do Ensino Médio observa as seguintes diretrizes: 

 
 

I. destaca a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das 

letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a 

língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 

exercício da cidadania; 

 
II. adota metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes; 

 
III. é incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida 

pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição. 

 
Os componentes curriculares obrigatórios no Ensino Médio são assim organizados em relação 

às áreas de conhecimento: 



22 

  

 

I - Linguagens: 

a- Língua Portuguesa 

b- Língua Estrangeira Moderna 

c- Arte em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a 

musical; 

d- Educação Física 

II – Matemática 

III- Ciências da Natureza: 

a- Física 

b- Biologia 

c- Química 

IV - Ciências Humanas: 

a- Geografia 

b- História 

c- Filosofia 

d- Sociologia 

 
 

Os estudantes terão construído até o final do curso, as principais competências e 

habilidades referentes à sua formação, tais como: 

 
Competência 1 

Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, 

artística e científica. 

Habilidades: 

- Ler e interpretar textos escritos na língua materna; 

- Dominar elementos gráficos e geométricos, conseguindo interpretar dados; 

- Identificar padrões comuns nos processos que garantem a evolução dos seres vivos; 

- Reconhecer os códigos da linguagem artística e suas relações com o contexto histórico; 

- Produzir textos orais e escritos para diferentes contextos e interlocutores. 

 
 

Competência 2 
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Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de 

fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das 

manifestações artísticas. 

Habilidades: 

- Aplicar conceitos para compreender fato natural ou social; 

- Entender diferentes escalas de tempo; 

- Articular saberes. 

 
 

Competência 3 

Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representadas de diferentes 

formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema. 

Habilidades: 

- Tomar decisões partindo da análise de dados; 

- Dada uma situação-problema, apresentada numa linguagem de determinada área de 

conhecimento, saber relacioná-la com sua formulação em outra linguagem; 

- Interpretar com base em inferências ou conclusões autorizadas pelos dados disponíveis. 

 
 

Competência 4 

Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis 

em situações concretas, para construir argumentação consistente. 

 
Habilidades: 

- Ser capaz de articular ideias e ordenar o pensamento, para convencer os outros de 

determinado argumento; 

- Identificar pontos de vista diferentes, identificando os pressupostos de cada interpretação; 

- Produzir uma linha de argumentação com base na coleta de informações; 

- Defender seu ponto de vista de maneira consistente e lógica e contra-argumentar possíveis 

contestações. 

 
Competência 5 

Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos para elaboração de propostas de intervenção 

solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 

sociocultural. 



24 

  

 

Habilidades: 

- Tomar parte em decisões que influem na vida comunitária; 

- Exercer a cidadania por  meio de seus diversos canais (partidos políticos, associações, 

grêmios estudantis etc.); 

- Compreender a realidade nas suas dimensões social, ética, política e econômica; 

- Atuar, de maneira criativa, na melhoria do mundo em que vivemos. 

6- Calendário 

O calendário escolar determina o início e o término do ano ou semestre letivo que 

independem do início e o término do ano civil. 

O calendário escolar anual deve atender às exigências do ensino, às necessidades dos 

alunos, dos professores e da comunidade em geral, especificando: 

• início e término do ano escolar e letivo; 

• início e término dos semestres letivos; 

• dias letivos, conforme legislação em vigor; 

• início e término das etapas ou períodos letivos; 

• período de férias ou recessos escolares; 

• feriados. 

Considera-se dia letivo aquele em que comparecem mais da metade dos professores e 

alunos, em situações de atividades escolares. 

Considera-se dia escolar aquele em que são realizadas atividades de caráter pedagógico 

ou administrativo, com a presença obrigatória do pessoal docente, técnico e administrativo, 

podendo incluir a representação de pais e alunos. 

 
7- Organização do tempo e do trabalho escolar 

 
 

A Educação Básica oferecida pelo Colégio NOVA GERAÇÃO - GRUPO UNIS, em 

regime está estruturada na modalidade presencial nos três níveis de ensino previstos na LDB 

9394/96. A duração de cada curso tem o seu mínimo fixado em lei e seu máximo conforme 

características específicas da modalidade. 

A Escola ministra a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica. 
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Seção II 

Da Educação Infantil 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II – pré-escola, para as crianças de quatro a cinco anos de idade. 

Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro 

do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental. 

O atendimento aos alunos engloba as diferentes etapas do desenvolvimento da criança 

e se faz através dos seguintes níveis: 

I. Creche – criança até 3 (três) anos; 

II. Pré-Escola – criança de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos. 

O Ensino Fundamental tem uma carga horária anual mínima de 833:20 horas 

(oitocentas e trinta e três horas e vinte minutos) relógio para os Anos Iniciais e 900:00 horas 

(novecentos horas) para os Anos Finais, distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias de 

efetivo trabalho escolar. 

Com a duração de 9 (nove) anos estrutura-se em: 

I. 05 (cinco) Anos Iniciais, organizados em anos de escolaridade; 

 

II. 04 (quatro) Anos Finais, organizados em anos de escolaridade. 

 

A Escola oferece o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração 

mínima de 03 (três) anos e 3700:00 (três mil, setecentas horas) de trabalho escolar efetivo e que 

deve possibilitar ao aluno o prosseguimento dos estudos e a iniciação para o trabalho e tem 

como finalidade consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental. 

 
8- Critérios de enturmação de alunos 

 
 

Da Educação Infantil ao Ensino Médio Geral os alunos são enturmados através do 

processo de matrícula. 
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9- Organização espacial 

 
 

A estrutura onde está instalado o Colégio NOVA GERAÇÃO - GRUPO UNIS é 

composta por três pavimentos, todos construídos em alvenaria com área edificada, conforme 

quadros abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área total 1.502,86m2 

Pavimento Térreo – 650,81 m2 (01 pavimento) 

Quantidade Item 

01 Sala de aula com carteira, mesa de professor, 

quadro branco, aparelho de data show e 

sistema de áudio. 

02 Sanitários feminino e masculino 

01 Recepção 

02 Sala de coordenação 

01 Escritório 

01 Laboratório 

01 Sala de espaço maker 

01 Sala com depósito 

01 Secretaria 

01 Sala direção 

01 Biblioteca 

01 Sala dos professores 

01 Pátio coberto 
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01 Refeitório 

 
 

1º pavimento 476,37 m2 

Quantidade Item 

06 Sala de aula com carteira, mesa de professor, 

quadro branco, aparelho de data show e 

sistema de áudio. 

02 Sanitários feminino e masculino 

01 almoxarifado 

01 Hall 

 
 

Pavimento Inferior 266,81m2 

Quantidade Item 

03 Sala de aula com carteira, mesa de professor 

e quadro branco. 

02 Sanitários feminino e masculino 

01 Pátio Coberto 

01 Depósito 

 
 

Inferior 02 – 78,77m2 

Quantidade Item 

01 Depósito de materiais de manutenção 

 
 

Cobertura 30,10m2 

Quantidade Item 

01 Casa de máquinas / elevador 

 Telhado 

 

 

 

A estrutura física do Colégio NOVA GERAÇÃO - GRUPO UNIS, atende aos níveis 

de padrão de qualidade exigíveis para a valorização e preservação da qualidade da vida humana. 
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Na unidade funciona o Setor Pedagógico e Administrativo, a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental I e II, o Ensino Médio, os Laboratórios de Química, Física, Biologia e de 

Informática e biblioteca. 

 

 

10- Metodologia de Ensino Aprendizagem 

 
Metodologias comprometidas com a interdisciplinaridade, a contextualização, a relação 

teórico-prática, o desenvolvimento do espírito científico e a formação de sujeitos autônomos e 

cidadãos. 

Os conteúdos e as estratégias de trabalho são planejados de forma integrada. O trabalho 

interdisciplinar é desenvolvido como prática efetiva dos educadores. 

O Colégio NOVA GERAÇÃO - GRUPO UNIS desenvolve sua metodologia de ensino 

por meio de materiais didáticos exclusivos que acompanham o aluno em todas as etapas 

da educação básica através de aulas expositivas dialogadas, estudos de caso, estudos dirigidos, 

recursos audiovisuais, pesquisas e trabalhos em grupo. 

 

 

11- Avaliação da aprendizagem 

 
 

A avaliação da aprendizagem, como parte integrante do processo pedagógico, tem a função 

precípua de orientar o processo educativo, de modo a possibilitar: 

I.O atendimento diferenciado aos alunos; 

II. As adequações no plano didático tendo em vista os objetivos curriculares; 

III.O registro de informações acerca do desempenho escolar do aluno. 

 
 

Na Educação Infantil a avaliação se faz mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento do aluno, sem objetivo de promoção para o Ensino Fundamental. O processo 

de avaliação dos alunos é sistemático, periódico e contínuo. 

 
Na verificação do rendimento escolar observam-se os critérios: 

I.prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 

II.possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 



29 

  

 

III. possibilidade de avanço nos cursos e nos anos mediante verificação da aprendizagem; 

IV.aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

V.necessidade de estudos de recuperação. 

As normas de verificação do rendimento escolar compreendem a avaliação do 

aproveitamento e a apuração da assiduidade, observando a legislação vigente. 

 
a) Educação Infantil 

Na Educação Infantil, a avaliação não possui caráter de promoção, seu objetivo é 

diagnosticar e acompanhar o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, desta 

forma a verificação do rendimento escolar nesta etapa da educação; faz-se com base na idade, 

na maturidade e no desenvolvimento do aluno nas dimensões física, psicológica, intelectual e 

social, constitui-se em registro das realizações e/ou dificuldades dos alunos, sem o objetivo de 

promoção. 

Conforme Art. 14 da Resolução 474/2020, com o pressuposto de minimizar perdas 

para as crianças, a Educação Infantil, durante o período de Atividades Não Presenciais, se 

desenvolveu através da confecção de materiais e orientações aos pais ou responsáveis, com 

atividades educativas lúdicas e recreativas, de cunho criativo e interativo, elaboradas pelos 

professores, sendo observada a grande preocupação de estreitar vínculos. Essas atividades 

foram realizadas pelos familiares ou responsáveis, com as crianças, em casa, garantindo um 

atendimento essencial e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e 

socioemocionais. Realizamos o registro do acompanhamento do desenvolvimento das crianças, 

conforme o relato dos pais e responsáveis. 

 

 

b) Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Os resultados das avaliações das turmas de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio são apresentados através de notas. 

 

Os resultados da avaliação da aprendizagem bem como a apuração de assiduidade 

constam dos registros escolares. 

 
A verificação do rendimento escolar é processo contínuo do qual devem participar a 

direção, especialistas, professores e alunos. 
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A avaliação do processo de aprendizagem no Ensino Fundamental e Ensino Médio 

deve ser contínua, diagnóstica e formadora visando o desenvolvimento global dos alunos, 

baseada em objetivos definidos para cada ano de escolaridade, de forma a orientar a organização 

da prática educativa em função das necessidades de desenvolvimento dos alunos. 

 
É garantido aos pais o acesso aos resultados das avaliações da aprendizagem de seus 

filhos, sendo os mesmos informados sobre as estratégias de atendimento pedagógico 

diferenciadas oferecidas pela escola. 

 
Os resultados da avaliação da aprendizagem são comunicados trimestralmente aos pais 

e alunos por escrito, utilizando-se notas. 

 

Para fins de aprovação do aluno exige-se a frequência mínima, obrigatória de 75% 

(setenta e cindo por cento) da carga horária total anual e um mínimo de 60% (sessenta por 

cento) de aproveitamento em relação aos objetivos definidos para os conteúdos curriculares 

do nível que se encontra. 

Vários instrumentos de medidas são utilizados, tais como provas, testes, trabalhos 

individuais ou em equipe, pesquisas, observações, dinâmicas e outros, devendo o professor 

selecioná-los de acordo com a natureza da matéria e o tratamento metodológico adotado. 

Os instrumentos de avaliação são elaborados pelos professores, avaliados e validados 

pelos especialistas, de acordo com o currículo desenvolvido e Projeto Político- Pedagógico. 

 
Os resultados da avaliação são submetidos à apreciação do Conselho de Classe, da 

Direção e Especialistas da escola, para fins de reorientação e encaminhamento devido. 

Cabe ao Conselho de Classe, proceder a avaliação do aluno em cada disciplina, com 

análise periódica de resultados, de modo a permitir ao final do período, recomendar alternativas 

pedagógicas adequadas às características de cada aluno. 

Na avaliação do aproveitamento do aluno do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 

Finais (1º ao 9º ano) e Ensino Médio, é adotado o sistema de pontos cumulativos, no valor total 

de 100  (cem) pontos , conforme a distribuição abaixo: 

1º trimestre – 30 pontos; 

2º trimestre – 30 pontos; 

3º trimestre – 40 pontos; 
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O aluno que perder alguma avaliação, por motivo justificado em lei, doença ou por 

motivo disciplinar com suspensão de aulas, poderá requerer a Avaliação Suplementar na 

secretaria do colégio, no prazo máximo de 48 horas. 

O Conselho de Classe homologa os resultados de aproveitamento, bem como decide 

sobre os casos críticos, em dúvida ou limítrofes; o mesmo se aplicando aos estudos de 

recuperação e aprovação final. 

Os Estudos de Recuperação são ministrados como estratégias de intervenção no 

processo educativo com nova oportunidade que leve o aluno ao desempenho esperado. 

A recuperação é feita de forma simultânea, contínua e paralela durante o ano letivo, 

sempre que os resultados das avaliações não forem considerados suficientes. 

A assistência didática ao aluno, quando o resultado das avaliações não for suficiente, 

bem como os procedimentos a serem adotados, serão de responsabilidade do professor da 

matéria sob a orientação da Equipe Pedagógica. 

Sendo um processo contínuo e concomitante ao ensino-aprendizagem, o planejamento 

da recuperação envolve: 

a) a identificação das deficiências do aluno e os conteúdos programáticos em que o 

aluno demonstrou insuficiência no aproveitamento, bem como suas causas; 

b) a seleção dos conteúdos e estratégias que serão desenvolvidos na recuperação. 

Além da recuperação paralela, do refazimento de provas para os alunos em situação 

especial, dos plantões extra-turno, o Colégio oferece recuperação opcional, através de estudos 

autônomos, para os alunos que não atingiram 60% ao final do semestre, sem limite de conteúdos. 

O Colégio NOVA GERAÇÃO - GRUPO UNIS adota os sistemas de recuperação 

semestral, proporcionada ao final do 2º trimestre por meio de estudos autônomos, trabalhos e 

avaliações e de recuperação final, oferecida após o término do ano letivo. 

 
12 - Diagnóstico 

De acordo com o Art. 4° e 5° da Resolução CEE n° 474, as atividades pedagógicas não 

presenciais podem acontecer de diversas formas (videoaulas, conteúdos organizados em 

diversas plataformas virtuais, redes sociais, blogs, entre outros, conforme Art. 11 e 13 da 

referida Resolução), com orientações pedagógicas atribuídas aos alunos e seus pais ou 

responsáveis. Sendo assim essa nova situação de aprendizagem modificou de forma expressiva 

a relação entre a escola, a família e a comunidade escolar, transformando-a com 
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uma nova rotina com o objetivo de evitar a perda do vínculo do estudante com a escola. Esse 

trabalho diário foi supervisionado pelos seus dirigentes e professores, sendo a comunicação a 

palavra chave do processo pedagógico. 

 
13 – Direito à aprendizagem 

Conforme a Resolução CEE n° 474/2020, art.13, no que se refere as atividades não presenciais 

deve-se proporcionar a todos os estudantes o acesso ao aprendizado bem como a todos os 

professores condições para o ensino. Nesse contexto foram utilizados vários recursos oferecidos 

pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação para Alunos do ( Registrar aqui o 

segmento que a escola oferece) Ensino Fundamental Anos Iniciais – Ensino Fundamental 

Anos Finais - Ensino Médio - Educação profissional de Nível Técnico , centrados na 

autoaprendizagem e com mediação de recursos didáticos, através de diversas tecnologias de 

comunicação remota, os componentes curriculares foram oferecidos, observadas as 

possibilidades de acesso, pelos estudantes e professores. 

 
Ao final do período de Atividades não presenciais, conforme Art. 17, da Resolução CEE n° 

474/2020 realizamos uma avaliação diagnóstica dos estudantes para verificação da 

aprendizagem, um programa de revisão das atividades realizadas antes do período de suspensão 

de aulas e um programa de recuperação, para que todos os estudantes pudessem se desenvolver, 

de forma plena, ao fim de seu respectivo ano letivo. 

 
14 - Processos especiais de atendimento aos alunos 

 
 

a) Atendimento a alunos oriundos do exterior 

 

Para a matrícula de alunos provenientes de escolas do estrangeiro, aplicam-se as disposições da 

legislação em vigor e as normas constantes do Regimento da escola. A documentação de 

transferência deverá fazer-se acompanhar do seguinte: 

I- reconhecimento do histórico escolar no Ministério das Relações Exteriores, com 

firma do Cônsul Brasileiro no país de origem, reconhecida pelo Ministério das 

Relações Exteriores; 
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II- carteira de estrangeiro quando for o caso, se maior o requerente, ou se menor, 

certidão de nascimento, podendo ser esta substituída provisoriamente pelo passaporte; 

III- em casos de dificuldades, para comprovação de escolaridade, poderá ser feita a 

reclassificação, de acordo com a Lei 9.394/96. 

 
Atendimento a alunos circenses 

 

De acordo com o previsto na Lei 301 de 13/07/1948. 

 
 

b) Atendimento especial e/ou domiciliar aos alunos amparados pelo 

Decreto Federal 1044/69 

 
Aos alunos que se encontrem nas situações previstas no Decreto-Lei Federal 1.044 de 

21/10/1969 é permitido: 

I. Dispensa da frequência enquanto perdurar, comprovadamente, a situação 

excepcional; 

II. Atribuição de exercícios, provas, testes, trabalhos e tarefas para elaboração e 

execução domiciliar, que são computados para avaliação. 

As avaliações perdidas, quando impossível a aplicação do previsto no inciso II, são 

repetidas em outra oportunidade. 

Na pasta individual do aluno devem ser arquivados todos os documentos por ele 

apresentados, bem como as avaliações que forem ministrados para comprovação da ocorrência 

da assistência dispensada. 

 
c) Atendimento especial ao aluno com necessidades especiais, inclusive as 

pessoas com deficiência 

 
O atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais é efetivado com base nos 

seguintes procedimentos: 

I.pesquisas e estudos científicos para aprimorar os processos pedagógicos; 

II.avaliação educacional realizada por uma equipe pedagógica composta no 
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mínimo por professor, supervisor e/ou orientador educacional; 

III.relatório circunstanciado das informações básicas que justifiquem a oferta; 

IV.plano de desenvolvimento individual do aluno – PDI. 

 
Para os alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento é adotado o 

PDI - Plano de Desenvolvimento Individual. 

A organização do Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, para o aluno com 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento é um instrumento importante para escola 

e a família no acompanhamento e trajetória do aluno. 

O PDI deve relatar toda a trajetória do aluno desde o início da sua vida escolar e ser 

atualizado bimestralmente, em função das intervenções pedagógicas a serem realizadas pelos 

professores e do desenvolvimento e aprendizagem alcançados pelos alunos, para que a sua 

ação educacional tenha em plano norteador e as informações sobre esses mesmos alunos 

sejam discutidas e registradas sistematicamente. 

13- Procedimentos de avaliação institucional interna 

 
 

A Avaliação do trabalho desenvolvido no Colégio NOVA GERAÇÃO - GRUPO 

UNIS ocorre em vários momentos. 

No cotidiano onde, a Coordenação Pedagógica e a Direção acompanham o trabalho 

pedagógico de cada educador, sugerindo e orientando no desenvolvimento de suas atividades. 

 
Na observação do educador e manifestações dos alunos em relação às metodologias 

utilizadas e trabalhos oferecidos e vivenciados. Nas reuniões pedagógicas semanais, onde há 

momentos de reflexão da prática educativa, discussões de experiências, análise teórico- 

prática. 

 
Consta também a Comissão Própria de Avaliação (CPA), como um processo contínuo, 

democrático, de caráter participativo, deverá envolver todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docente, discente, técnico-administrativo) e representantes de segmentos da 

comunidade externa. Todos estarão envolvidos e serão responsáveis pela condução do processo, 

ora participando das discussões, estudos, construção de materiais e instrumentos, ora avaliando 

e sendo avaliados. 
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A CPA, possui a seguinte composição: 

1 Representante do corpo docente. 

1 Representante do corpo discente. 

1 Representante do corpo técnico-administrativo. 

1 Representante da mantenedora. 

1 Representante da sociedade civil. 

 
 

Procedimento de avaliação institucional externa – ENEM 
 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o instrumento de avaliação externa. 

Criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação 

básica, busca contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. 

O Enem não mede o grau de assimilação e memorização de informações, mas privilegia 

a construção do pensamento e o desenvolvimento da autonomia. Essas habilidades não se 

restringem, portanto, aos conhecimentos acadêmicos – elas permitem os saberes da vida. 

O principal objetivo do Enem é oferecer ao estudante egresso do ensino médio a aferição 

do desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania. Além 

disso, é também objetivo do Enem auxiliar o estudante a complementar seus estudos para 

participar de exames de acesso ao ensino superior. 

- Formas de utilização dos resultados das avaliações 

 

Apuração e Análise dos dados 

Depois de obtidos os dados das dimensões avaliadas, a CPA efetua uma primeira 

análise e emite um relatório analítico sobre a etapa cumprida. Com base nesse relatório é 

desenvolvido um fórum de discussão com as partes envolvidas no aprofundamento da análise, 

identificação de causas e efeitos e soluções de melhoria (quando for o caso) gerando um 

relatório final da etapa a ser encaminhado para homologação da CPA e direção, com atividades 

e ajustes que a seguir serão implementados. 

 

 

14- Instrumentos de registro de avaliação de desempenho e frequência 
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I. Ficha Individual - destina-se ao registro da vida escolar durante o período letivo, para 

uso do estabelecimento. 

II. Diário de Classe - destina-se ao registro, pelo professor da frequência diária dos alunos, 

matéria lecionada, resultados das avaliações, movimentação escolar, ocorrências de 

alunos ou turma e resumo anual da turma. 

III. Boletim Escolar – destina-se a comunicação entre o Estabelecimento e família do 

educando, de sua frequência, resultados de avaliações, identificação do aluno e mais o 

que se fizer necessário. 

Os boletins são entregues nas Reuniões de Pais. 

Sempre que necessário, os pais são chamados à escola para atendimentos individuais. 

 

 

 
15- Programa de educação continuada para os profissionais da escola 

 
 

Todos os profissionais da escola participam de encontros com as equipes do Sistema 

de Ensino Bernoulli de forma presencial e à distância. Reflexões, estudo teórico e vivência 

prática fazem parte desta programação, que têm o objetivo de possibilitar um ensino efetivo na 

escola. 

 

 

16- Processos que garantem a gestão participativa 

 
 

O Conselho de Classe é um órgão colegiado de natureza deliberativa em assuntos 

didático- pedagógicos, tendo por objetivo avaliar, analisar e julgar, em colegiado, o processo 

ensino-aprendizagem do Colégio, o desempenho global de cada um e apontar soluções e/ou 

metas adequadas às necessidade, é presidido pelo Diretor e/ou Coordenador Pedagógico e se 

reúne ordinariamente antes do final de cada etapa, e extraordinariamente de acordo com as 

necessidades do Colégio e dos membros que o compõem. 

O Conselho de Classe tem como finalidade: 

 
 

I- decidir pela promoção ou retenção de alunos que não alcançaram o parâmetro 

exigido para promoção de ano, estabelecido no Regimento Escolar; 

II- oferecer a cada professor a visão do aluno no conjunto dos componentes 
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curriculares; 

III- oferecer conceitos justificados sobre a evolução global do 

processo educativo do aluno, através da análise de suas manifestações 

comportamentais; 

IV- promover intercâmbio entre professores, e a equipe de 

gestão Pedagógica e Administrativa. 

 
17. Processos que assegurem à equipe escolar 

 
 

a) Relações interpessoais e de trabalho 

b) Integração dos profissionais da escola 

 
 

A escola promove encontros, utiliza vídeos, promove palestras de 

temas pertinentes às relações no trabalho. 

Os encontros têm por objetivo promover, entre os educadores, 

reflexões e questionamentos sobre temas atuais relacionados à otimização da 

dinâmica do cotidiano escolar. 

 
18-Processos para promover a articulação com a comunidade 

 
 

Para promover maior participação dos pais nas atividades da escola, são 

realizados eventos como a Festa da Família, a Festa Junina, o JING – Jogos 

Internos Nova Geração e a CNG Cultural e Festival de Idiomas. 

Pessoas da comunidade são convidadas para proferir palestras 

informativas sobre prevenção às drogas, programas de incentivo à saúde, 

higiene, ecologia, etc. 

 

    Três Corações, 27 de janeiro de 2020. 

       Luiz Augusto Alcântara de Andrade Mendes 
                                                                              Diretor pedagógico 

                                                                             Autorização 753844 


