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INTRODUÇÃO 

 
Prezados Pais, 
 
Este manual traz informações úteis para auxiliá-lo no desempenho das atividades de seu filho no Colégio Cristão Attos 
e reúne a regulamentação que responde muitas questões de seu cotidiano. 

 
Nele, é possível encontrar orientações acadêmicas para facilitar a compreensão da estrutura dos cursos oferecidos pela 
instituição, tais como projetos pedagógicos e de currículo, modalidades de ensino, entre outros.  
 
A utilização dessas informações, contidas também em documentos normativos do Colégio Cristão Attos possibilitará o 
desempenho de suas atividades, o conhecimento de seus direitos e o cumprimento de seus deveres. 

 
 

Família e Escola 

A família deve ser uma grande aliada para que a efetivação educacional escolar aconteça com êxito. Os pais que 

participam da vida escolar do filho, lado a lado com a equipe pedagógica da escola, cooperam para que a verdade em 

relação ao processo escolar com qualidade, seja um passo ao crescimento pessoal da criança em seu contexto social, além 

de umenorme avanço individual do aluno em sua realidade mais particular. 

Sem a família participativa com a escola , o aluno pode ser prejudicado em seu desenvolvimento cognitivo , pois o eixo 

familiar é de suma importância nesse processo de aprendizado . 

Deus dá responsabilidades aos pais na educação dos filhos.  A formação do caráter, e de todos os processos de elaboração 

interna da criança, passam-se primordialmente no contexto familiar, que influencia fortemente a forma de 

desenvolvimento da personalidade infantil. Deus como autor da família, deixando essas responsabilidades aos pais, deixa 

claro que quando princípios são quebrados, consequências maléficas podem vir a tona. Portanto, desde já, abra espaço 

para momentos em que esta educação faça parte em um cotidiano constante de aprendizado do seu filho, levando-o ao 

propósito divino em seu alto grau de  amor do Criador , que tudo que estabelece, é por uma verdade maior, com 

pensamentos muito mais amplos e perfeitos que qualquer ser humano já teve. 

Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas 

as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu 

coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando 

estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar 

e quando se levantar. Deuteronômio 6:5-7 - NVI 

 

Fabiane Linhares 

Coordenadora Pedagógica EI 
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1. FILOSOFIA, MISSÃO E VISÃO 

 

NOSSA FILOSOFIA 

Baseia-se em uma visão teocêntrica na qual toda verdade é verdade de Deus e a bíblia é a única Palavra de Deus 
inspirada, infalível, e inerrante, na qual encontramos a expressa vontade de Deus para o homem. Partimos do 
pressuposto de que Deus criou e sustenta todas as coisas e, portanto, o universo e a humanidade estão dinamicamente 
relacionados a Deus e têm o propósito de glorificá-lo. Essa filosofia nos inspira a promover altos padrões acadêmicos, 
utilizando uma abordagem por princípios bíblicos. 
 

NOSSA MISSÃO 

Servir a sociedade auxiliando famílias na educação de seus filhos, desenvolvendo as competências e habilidades nos 
educandos para que este possa atuar na sociedade com autonomia, senso crítico, responsabilidade, e principalmente que 
busquem refletir sempre o caráter de Cristo. 
 

NOSSA VISÃO 

A Visão é prover uma educação com excelência acadêmica, com fundamentos enraizados nos modelos bíblicos, treinando 
a memória e ensinando nossos alunos a raciocinar a partir da revelação da obra de Deus; formando alunos habilitados 
atuantes em sua geração. 
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2. CALENDÁRIO LETIVO 2018 – EFI 

 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 2 4 5 6 7 8 9 10 6 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 3 11 12 13 14 15 16 17 7 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 4 18 19 20 21 22 23 24 8 18 19 20 21 22 23 24

1 28 29 30 31 5 25 26 27 28 9 25 26 27 28 29 30 31

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

11 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 19 3 4 5 6 7 8 9

12 15 16 17 18 19 20 21 16 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16

13 22 23 24 25 26 27 28 17 20 21 22 23 24 25 26 21 17 18 19 20 21 22 23

14 29 30 18 27 28 29 30 31 22 24 25 26 27 28 29 30

16 a 20 - Provas Substitutivas

19 -  Dia do Í•ndio | 22 - Descobrimento do Brasil

30 - Recesso Escolar

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

23 1 2 3 4 5 6 7 25 1 2 3 4 1

24 8 9 10 11 12 13 14 26 5 6 7 8 9 10 11 30 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 27 12 13 14 15 16 17 18 31 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 28 19 20 21 22 23 24 25 32 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 29 26 27 28 29 30 31 33 23 24 25 26 27 28 29

34 30

13 - Início do 3º Trimestre

13 a 17 - Conselho de Classe  2º TRI

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

35 7 8 9 10 11 12 13 39 4 5 6 7 8 9 10 43 2 3 4 5 6 7 8

36 14 15 16 17 18 19 20 40 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

37 21 22 23 24 25 26 27 41 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

38 28 29 30 31 42 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

25 - Feriado Nacional | Natal

03 a 21 - Clubinho de Férias

30 a 03 - 3º Reunião de Pais e Mestres (Semana)

03 - Conselho de Classe 

05 - Resultado Final

14 a 31 - Férias Escolares

14 - Resultado Final 3º TRI

29 a 01 - 3º Reunião de Pais e Mestres (Semana)

26 a 30 - Recuperação Final

31 - Celebração da Reforma Protestante 16 - Recesso Escolar

24 - Projeto de Rocinha a Vinhedo | Letivo

22 a 26 - Provas Substitutivas

12 - Feriado Nacional | Religioso

24 -   Resultado Final 2º TRI

11 - Resultado Final do 1º TRI

31 - Feriado Nacional | Corpus Christi

08 - Formatura | Jardim 3 e 5º ano Fundamental

* 03 Dias Letivos

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

05 - Término do Ano Letivo

06/12 a 21/01 - Férias e Recesso Escolar

02 - Feriado Nacional | Finados

15 a 19 - Avaliações Trimestrais - 3º TRI

15 - Feriado Nacional | Proclamação da República

* 22 Dias Letivos * 20 Dias Letivos

05 a 09 - Conselho de Classe 3º TRI

* 21 Dias Letivos

01 - Recesso Escolar

12 - Aniversário do Colégio

23 - 2º Mostra Cultural Regional | Letivo

10 a 13 - Provas Substitutivas

22 - Feira do Conhecimento | Letivo

26 - Feriado Municipal

23 a 27 -  2º Reunião de Pais e Mestres (Semana)

SETEMBRO

* 9 Dia Letivo *23 Dias Letivos *20 Dias Letivos

02 a 06 - Avaliações Trimestrais - 2º TRI 01 - Volta às Aulas

09 - Feriado Estadual | Rev. Constitucionalista !930

10 - Homenagem aos Pais

07 - Feriado Nacional - Independência do Brasil

JULHO AGOSTO

29 - Celebração de Páscoa29 - Início das Aulas -  I Trimestre 

11 - Homenagem às Mães

02 a 04 - Conselho de Classe 1º TRI

* 19 Dias Letivos

JUNHO

* 21 Dias Letivos

ABRIL MAIO

02 - Início do 2º Trimestre

01 - Feriado Nacional | Dia do Trabalho

09 a 13 - Avaliações Trimestrais - 1º TRI

02 - Feriado Municipal | Aniversário Vinhedo

27 - 1º Reunião de Pais e Mestres 20 - Início do Outono

30 -  Feriado Nacional | Paixão de Cristo

13  - Feriado Nacional | Carnaval 

* 03 Dias Letivos

01 - Confraternização Universal

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

* 21 Dias Letivos

08 - Dia Internacional da Mulher

* 18 Dias Letivos

12 - Recesso Escolar
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3. FLUXOGRAMA 
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ATENDIMENTO ESCOLAR 

O atendimento no ambiente escolar aos pais e responsáveis será realizado pela Orietadora Educacional, que os 

destinará ao departamento responsável para auxiliar em sua necessidade. 

Questões administrativas, tais como pagamentos de boletos, serviços, oficinas extracurriculares, atualização dos dados da 

criança, entrega de documentos, ficha de saúde, termos de responsabilidades, declarações, transferências, entre outros 

serviços afins, são tratados na Secretaria da Escola.  

Questões de cunho técnico-pedagógico, tais como informações do desenvolvimento da criança, encaminhamentos aos 

especialistas, atividades desenvolvidas em sala de aula, rotina na escola, cardápio oferecido na alimentação, materiais, 

horários, relatórios de acompanhamento, diários de classe e demais serviços afins, são tratados na Coordenação 

Pedagógica  - fundamental@colegiocristaoattos.com.br 

Caso necessite de Aconselhamentos à Luz das Escrituras para as situações adversas da vida temos o Capelão 

disponível no Colégio que poderá lhe atender em gabinete. Você poderá efetuar o agendamento via a 

Orientadora Educacional ou Secretaria. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  9h – 12h | 13h – 17h  Contatos: 3886-4598 | 3886 -0725 

secretaria@colegiocristaoattos.com.br 

4. NORMAS E PROCEDIMENTOS 

 
Dentro da Comunidade Escolar todos têm direito e deveres, conforme firmados em contrato para prestação do serviço 
educacional. É de suma importância que cada um assuma com responsabilidade suas obrigações para que haja um bom 
convívio entre as partes. 

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA 

 

1º ANO EFI - MANHÃ 

ENTRADA: às 07h20  

SAÍDA: às 11h50  
 

1º AO 5º ANO EFI - TARDE 

ENTRADA: às 13 horas 

SAÍDA: às 17h30  
 
O portão estará aberto para saídas dos alunos do Integral: 
PRIMEIRO HORÁRIO: das 14h às 14h30;  
ÚLTIMO HORÁRIO: das 16h30 às 17h45; 
 
CONSIDERAÇÕES:  
1. Todas as pessoas que vierem buscar as crianças, se não forem os responsáveis, deverão estar autorizadas no sistema 
EDUX enviada às informações pelo e-mail da secretaria e/ou coordenação com o nome completo e número do 
documento RG. Caso sua criança utilize o Transporte Escolar, o mesmo também deverá ser autorizado. 
 2. Mantenha os dados e contatos da criança e responsáveis sempre atualizados. 
 
 



Este manual foi elaborado pelo Coordenação Metodológica Versão: 01/18 

MANUAL DE PAIS DO COLÉGIO CRISTÃO ATTOS  

 

9 

REMÉDIOS 

Se for necessário medicar a criança no Colégio, é necessário o envio da receita atualizada, o medicamento e anotar na 
agenda o horário e a quantidade a ser administrada. 

SAÚDE 

Piolhos/ lêndeas 
 Algumas crianças têm muita facilidade para “pegar” piolho, porém, caso seja diagnosticado que a criança esteja com 
piolho, os pais serão informados imediatamente e à mesma não poderá participar da rotina escolar até que todos sejam 
tirados da cabeça da criança, atestado pelo pediatra. 
 
Viroses, diarreia, vômito, febre, alergias, olhos irritados e etc: Sempre que a criança apresentar esses sintomas, um 
médico deverá ser consultado e a criança só poderá voltar a participar da rotina do Colégio mediante autorização, por 
escrito, do médico. Caso a criança apresente esses sintomas no Colégio, os pais ou responsáveis serão 
comunicados, imediatamente, para vir buscá-la. 
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO  

Pedimos para que os pais que quiserem comemorar a festa de aniversário do (a) filho (a) aqui no Colégio, nos informe 
com 15 dias de antecedência e deverão enviar o bolo, salgadinhos, docinhos, pratinhos, copos descartáveis suco e a vela. O 
aniversário será comemorado no horário do lanche, apenas com os alunos da sala e educadoras; A decoração poderá ser 
enviada pronta somente para ser colocado no momento do “Parabéns” e retirado logo após; Nossos educadores não estão 
autorizados a encherem bexigas, montar as peças de decoração, tirar fotos, etc. 
 

AVISOS E RECADOS 

Todos os avisos e recados serão enviados via o aplicativo EDUAPP, é importantíssimo o acesso diário dos pais e 
responsáveis para comunicação entre colégio e a família.  
Recados ou Duvidas: Pedimos par que não dê nenhum recado na portaria ou pessoas que recepcionam as crianças no 
portão. Todas as dúvidas, recados, reclamações ou elogios deverão ser enviado via e-mail da coordenação pedagógica do 
fundamental – fundamental@colegiocristaoattos.com.br  
 

SISTEMA EDUX 

 
O nosso aplicativo está disponível acessando o PLAY STORE ou APP STORE de seu celular. 
Baixe o aplicativo Eduapp. Para ter acesso, deve-se colocar o número do celular do responsável 

cadastrado no ato da matrícula. Somente 1 (um) número de celular terá acesso. Caso, o número de seu celular esteja 
desatualizado, favor, enviar o número correto para secretaria@colegiocristaoattos.com.br para atualizar o sistema. 
Após, atualizado você deverá realizar o procedimento novamente agora com o número do celular correto. 
Com esse aplicativo, você terá na palma de sua mão, as seguintes informações da vida escolar de seu filho: 
- Próximos Eventos 
- Notas e Grade Horária 
- Notificações e Ocorrências 
- Financeiro 
- Carteirinha de Estudante 
* a funcionalidade Frequência não estará ativa, por enquanto. 

 
 
 

mailto:fundamental@colegiocristaoattos.com.br
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DIA DO BRINQUEDO 

Todas às 6ª feiras: Só poderá ser enviado (1) um brinquedo por criança e o mesmo deverá estar com o nome (legível) 
do(a) aluno(a); Não poderá trazer: celulares, tabletes, ou quaisquer tipo de brinquedos eletrônicos, armas, facas e 
espadas mesmo as de pláticos, maquiagens, objetos que apresente algum tipo de risco de saúde ou segurança das 
crianças. Não enviem brinquedos novos ou que tenha valor afetivo para sua criança, pois não nos responsabilizaremos 
por danos ou perdas dos mesmos. 
 

PERTENCES E MATERIAS 

Todos os pertences da criança (bolsas, roupas, chupetas, calçados, cobertores, mamadeiras, copos, materiais escolares, 
etc) deverão vir para o Colégio identificados com o nome e sobrenome da criança. 
 

ALIMENTOS 

Não enviar as crianças com “alimentos” para o Colégio: Observamos que algumas crianças chegam comendo bolo, pães, 
bolachas ou tomando mamadeiras / sucos. Pedimos para que os pais aguardem as crianças terminarem de comer (no 
carro), para depois trazê-las para o Colégio.  

LANCHES E REFEIÇÕES 

A partir dos Jardins até o Fundamental, no ato da contratação, o pai teve a opção de aderir ou não a alimentação no 
colégio, lanches e almoço.  
Os pais que aderiram o pacote de refeição serão servidos os alimentos conforme cardápio mensal preparado pela 
nutricionista. 
Para os quais que não aderiram, favor observar as orientações para o envio do lanche: 
1. De preferência a enviar os alimentos conforme o cardápio do mês, elaborado pela nutricionista, para manter uma 
alimentação saudável. 
2. Os alimentos sólidos deverão ser enviados em potes plásticos sem embalagens dos produtos. 
3. As bebidas poderão ser enviadas em garrafas, copos plásticos ou na própria embalagem do produto. 
4. NÃO PODE ENVIAR refrigerantes, doces, balas, chicletes, salgadinhos, frituras e afins. 
Caso as orientações não sejam cumpridas, os nossos Educadores estão autorizados a guardar o lanche enviado de casa na 
mochila da criança e os pais/responsáveis serão notificados. 
 
Para os alunos do Horário Integral o almoço será servido às 12 horas. 

 

Obs: A contratação “a parte” da alimentação, poderá ser realizada na secretaria do colégio em pacotes mensais, com 01 

semana de antecedência para vigência. 
 

REUNIÃO DE PAIS E EVENTOS 

As Reuniões de Pais e demais Eventos Comemorativos do Colégio, estão previstos no calendário letivo (pág. 07), é 
entregue antecipadamente para a família se programar e ser assídua nessas datas, fortalecendo assim os vínculos com sua 
criança e educadores, celebrando o que eles produziram no ambiente escolar. 
 

FALTAS E ATRASOS  

O ingresso ao colégio após o horário de entrada só poderá acontecer com atestado médico. No caso de falta do aluno 
pedimos que informe a coordenação e/ou secretaria o motivo, e se for o caso, envie o atestado para que possamos 
justificar a falta.  

ATITUDES 
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Indisciplina, depredação dos objetos do Colégio ou de objetos outra criança, falta de respeito com os funcionários ou 
colegas. O aluno que apresentar indisciplina (brigas, pronunciar palavras impróprias para o convívio social, quebrar 
objetos do colégio ou do colega, etc) no período de aula ou nas dependências do Colégio, será ouvido pela Orientadora 
Educacional e caso os fatos sejam comprovados estará sujeitos às seguintes medidas: 
a-) Repreensão verbal, porém os pais serão comunicados pela agenda; 
b-) Repreensão por escrito na presença dos pais ou responsáveis; 
c-) No caso de depredação de objetos do Colégio ou de outra criança, os pais terão que ressarci-lo substituindo por outro 
novo; 
d-) Suspensão de até 06 (seis) dias; 
e-) Transferência para outro estabelecimento de Ensino; 

 
 

5. PROJETO PEDAGÓGICO E METODOLÓGICO 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 
O Ensino Fundamental é a fase que envolve crianças de 6 a 11 anos de idade, atendendo em seu parâmetro curricular as 
disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Artes e Música, Geografia, História, Educação Física, Inglês 
(obrigatória a partir do 6º ano) e Ensino Religioso (facultativo). Tem como finalidade, promover a equidade pelo 
desenvolvimento da capacidade de aprender, a compreensão do ambiente natural e social (cosmo) e o fortalecimento 
dos vínculos familiares, previstos (LDB 9395/96).   
 
O Ensino Fundamental I (Anos Iniciais) é formado pelos anos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, atendendo as crianças de faixa-etária 
dos 06 aos 10 anos (a serem completos até 30 de Junho do ano vigente). Tem por finalidade, cultivar as sementes 
de todo aprendizado adquirido na fase anterior da pré-escola. O desenvolvimento desses cursos é de 
responsabilidade direta da diretoria pedagógica, diretoria escolar, coordenação metodológica, coordenador (e/ou 
auxiliar) pedagógico EFI e ministrado pelos professores regentes e especialistas. 
 
As turmas poderão ser ministradas em período matutino ou vespertino. 
 
 

CURRÍCULO 

 
CONCEITO: Conjunto de conhecimentos acadêmicos, saberes, valores, práticas e atividades estruturais e articuladas, 
definidoras de um projeto de formação, dinâmico, flexível e ao mesmo tempo coerente, que deve ter como referência a 
realidade social, o perfil do egresso, os conceitos e procedimentos de ensinar e aprender, a seleção e organização de 
conteúdos relevantes, a metodologia de trabalho e os critérios de avaliação. 

ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO 

Este currículo estabelece a cultura baseada na autoridade e soberania do Autor da Educação - na pessoa de Jesus Cristo e 

a Palavra divina -, de acordo com a ordem e a estrutura, dirigida pela lei e pela política e respeitando o progresso natural 

do aprendizado de cada faixa etária do ser humano conforme criado por Deus. A raiz de tudo que fazemos está na 

Escritura Bíblica, ela está no centro do nosso currículo. 

CARACTERÍSTICAS 

O currículo é caracterizado nesta fase do desenvolvimento da criança ser mais questionadora e analítica já conseguindo 
desenvolver ponderações, comparações, entender causa e efeito, habilidade de raciocinar, analisar e compreender de 
forma crítica. A construção da cosmovisão bíblica lhe dá não somente pela aquisição de conhecimento mais também pela 
compreensão e entedimento do mesmo por meio da disciplina e treino nos estudos. 
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No ensino fundamental as áreas de conhecimento se organizam da seguinte forma: Gramática (Literatura, Gênero 
Textual, Gramática Normativa, Lógica & Retórica - Produção Textual, Caligrafia); Aritmética (Matemática, Ciências, 
Educação Física); Estudos Sociais (Ensino Bíblico, História, Geografia); Belas Artes (Artes visuais, Música); Idiomas 
(Inglês e Latim) - eles devem trabalhar integrados correspondendo a História Cristã, Contribuição à propagação do 
Evangelho e a Expressão na Comunidade Local. 
A composição curricular corresponde ao SIRE – Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano. 
A tradução e versão bíblica correspondem a João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada. 
 
 

PANORAMA CRIACIONISTA DAS DISCIPLINAS 

Genêsis 1 

 
 PORTUGUÊS: E disse Deus | Surge a Linguagem  

 
 HISTÓRIA: Passaram-se tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia | Surge o Tempo 

 
 GEOGRAFIA: À parte seca de Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas | Surge o espaço físico 

do planeta 
 
 MATEMÁTICA: Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos | Surge a ordem numérica  

 
 CIÊNCIAS: Assim criou Deus os animais e os demais seres vivos | Surge a vida animal 

 
 ED. FÍSICA: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra | Surge o Corpo humano 

 
 ARTES: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom | Surge o conceito de beleza 

 
Fonte: Educação Por Princípios Ferramentas de Ensino e Aprendizagem – Alcione Souza – AECEP 2015 

 

LINGUAGEM – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ESTRUTURAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA 
O currículo de Língua Portuguesa tem como objetivo capacitar o aluno a comunicar-se eficazmente com Deus e com seus 
semelhantes, valorizando a leitura, a escrita e a expressão verbal como meio para capacitar este relacionamento e dessa 
maneira estar apto para proclamar as Boas-novas. 

Disse Deus: “Haja luz!”, e houve luz.  
Genesis 1.3 

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era 
Deus. Ele, a Palavra, estava no princípio com Deus.  

João 1.1-3 – KJA 
A voz do Senhor é poderosa; a voz do Senhor é cheia de majestade.    

Salmos 29.4 
Procure no livro do Senhor e leia.  

Isaías 34.16 
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Comunicação (recebida) de Deus e de homens Comunicação (realizada) com Deus e com os homens 

LEITURA ESCRITA 

Audição Fala Expressão Caligrafia 

Fonética Soletração Gramática Escrita 

Fonologia Vocabulário Composição Ortografia 

 

Quadro Gramatical 

NOMES E SUBSTANTIVOS 

Numeral Adjetivos Artigos Pronomes 

VERBO 

Advérbios Preposições Conjunções 

INTERJEIÇÃO 

 
ADQUIRINDO PROFICIÊNCIA: 

 LÉXICA  | Fonética, Vocabulário e Ortografia. 

 GRAMATICAL  | Gramatica formal ou normativa Discurso, construção de frases e sintaxe adequada. 

 FLUÊNCIA  | Construção de Parágrafos, Produções textuais, Redação e falar em público. 
Obs: O nível léxico e gramatical será desenvolvido de forma sistemática nos anos iniciais do EF, a fluência acontecerá 
naturalmente nessa fase, só ocorrerá à sistematização de forma efetiva nos anos finais do EF. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1º ANO 

LITERATURA: 

A Bíblia como a literatura clássica sênior. 
Estudar os Autores dos Livros. 
Encontrar as diversidades literárias: Novela, Crônica, Contos Maravilhosos, Fábula, Diário, Relatos, Biografia, Aviso, 
Carta, Entrevista, Manual de Instruções, Poema, Parábola. 

INTENCIONALIDADE: Levar o aluno a reconhecer dentro da Bíblia as diversidades literárias de forma geral, 
dando a ele recursos para uma adequada interpretação bíblica. Não tendo a intecionalidade de apronfundar em cada 
tipo de gênero textual e sim reconhecê-los.  
 

FONÉTICA, FONEMA E ORTOGRAFIA:

 Alfabeto 
 As vogais 
 Junções de vogais 
 Famílias silábicas: 

- ba, be, bi, bo, bu 
- ca, co, cu 
- da, de, di, do, du 
- fa, fe, fi, fo, fu 
- ga, go, gu 
-ja, je, ji, jo, ju 
- la, le li, lo, lu 

- ma, me, mi, mo, um 
- na, ne, ni, no, nu 
- pa, pe, pi, po, pu 
- ra, re, ri, ro, ru 
- sa, se, si, so, su 
- ta, te, ti, to, tu 
- va, ve, vi, vo, vu 
- xa, xe, xi, xo, xu 
- za, ze, zi, zo, zu 

 As letras k, w, y 
 Família silábica  

- ha, he, hi, ho, hu 
 Dificuldades linguísticas: 

- Palavras com ce, ci 
- Palavras com ça, ço, çu 
- Palavras com qua, quo 
- Palavras com que, qui 
- Palavras com ge, gi 
- Palavras com gue, gui 
- Palavras com gua, guo

 
GRAMÁTICA: 

 Maiúsculo e minúsculo 
 Pontuação: 
- Ponto-final 
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- vírgula 
- interrogação 
- exclamação 
 Nomes próprios 
Qualidades dos Nomes 
Ação: ontem, hoje, amanhã  
 

CALIGRAFIA: 

 Revisar a postura: 
- Altura da carteira 
- Posição dos braços 
- Postura dos pés 
- Controle das mãos com áreas de trabalho 
 Traçados com tipos de material: 
- Lápis, giz de cera, canetinhas e demais materiais 
 Revisão dos traços: 
- Traços Manuscritos 
- Letras bastão 
- Maiuscúlas e minúsculas 
- Controle dos dedos, antebraço, o braço todo e a combinação de traços para um estilo mais fluído na escrita. 
 Espaçamento correto: 
- Regras de letras 
- Regras das palavras 
- Conectar traços 
- Velocidade e estilo em comparação com o padrão 
- Começar a desenvolver um estilo pessoal de caligrafia da estruturação clara e legível 
 A Arte de Copiar Textos: Estética 

2º ANO 

LITERATURA: 

 Programa de leitura: 
- Livro: Heidi  
- Autora: Johana Spyri 
Guia de Leitura AMO Program. 
Encontrar as diversidades literárias: Conto, Poema/Poesia, Limerique, Carta pessoal e postal, Narrativa, Biografia, 
Descrição, Relatório e Ensaio. 

INTENCIONALIDADE: Levar o aluno à encontrar os gêneros textuais presentes na literatura. Realizar comparações 
com demais obras do mesmo gênero. Encontrar esses mesmos gêneros na Bíblia. 
 

FONÉTICA, FONEMA E ORTOGRAFIA:

 Alfabeto 
 Sílabas 
 Sílaba tônica 
 Ortografia: 
- m antes de b e m antes de p 
- letras s/ ss 
- letra r 
- e – i – ei; o – u – ou 
- br – cr – dr – fr – gr – pr – tr – vr 
- nha, nhe, nhi, nho, nhu 
- l – u 

- o– u  
- ga, gue, gui, go, gu 
- ça, ce, ci, ço, çu 
- ão- ãos – ã- ões – ães 
-que, qui 
- h 
- lha, lhe, lhi, lho, lhu 
- x, ch 
- as, es, is, os, us 
- az, ez, iz, oz, uz 
- al, el, il, ol, ul 

- s com som de z 
- bl- cl – fl – gl – pl - tl 
- ar, er, ir, or, ur 
- an, en, in, on, um 
- x com som de s – ss - cs 
 Encontro vocálico 
 Encontro consonantal 
 Dígrafos 
 Acentuação 
 Emprego do til 
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GRAMÁTICA: 

 Artigo definido e artigo 
indefinido 

 Sinais de pontuação 
 Emprego da vírgula 
 Frases afirmativas / frases 

negativas 

 Frases exclamativas / frases 
interrogativas 

 Substantivo próprio e comum 
 Substantivo coletivo 
 Gênero do substantivo 
 Número do substantivo 
 Grau do substantivo 

 Sinônimos e Antônimos 
 Adjetivo 
 Pronome 
 Verbo 

-Tempos do verbo 
 Sujeito e predicado 

CALIGRAFIA: 

 Revisar a postura: 
- Altura da carteira 
- Posição dos braços 
- Postura dos pés 
- Controle das mãos com áreas de trabalho 
 Traçados com tipos de material: 
- Lápis, giz de cera, canetinhas e demais materiais 
 Revisão dos traços: 
- Traços Manuscritos 
 Inicialização as Letras Cursivas 
- Maiuscúlas e minúsculas 
- Controle dos dedos, antebraço, o braço todo e a combinação de traços para um estilo mais fluído na escrita. 
 Espaçamento correto: 
- Regras de letras 
- Regras das palavras 
- Conectar traços 
- Velocidade e estilo em comparação com o padrão 
- Começar a desenvolver um estilo pessoal de caligrafia da estruturação clara e legível 
 A Arte de Copiar Textos: Estética 
 

3º ANO 

LITERATURA: 

 Programa de leitura: 
- Livro: Pinóquio 
- Autor: Carlos Colodi 
Guia de Leitura AMO Program. 
Encontrar as diversidades literárias: Conto, Fábula, Ficção e realidade, Narrativa, Relatório, Convite, Aviso. 

INTENCIONALIDADE: Levar o aluno à encontrar os gêneros textuais presentes na literatura. Realizar comparações 
com demais obras do mesmo gênero. Encontrar esses mesmos gêneros na Bíblia. 

 
FONÉTICA, FONEMA E ORTOGRAFIA:

 Trabalhando com as vogais / 
junção das vogais 

 Revisão das Famílias silábicas: 
 Dificuldades silábicas: 
Palavras escritas com ce, ci 
Palavras escritas com r entre 
vogais 
Palavras escritas com : 
-ss 
- ge, gi 
-rr 

- nha, nhe, nhi, nho, nhu 
- ça, ço, çu 
- an, en, in on, um 
- am, em, im, om, um 
- lha, lhe, lhi, lho, lhu  
- que, qui 
- as, es, is, os, us 
- s entre vogais 
- al, el, il, ol, ul 
- cha, che, chi, cho, chu 
- há, he, hi, ho, hu 

- gue, gui 
-gua, guo 
- az, ez, iz, oz, uz  
- bl, cl, fl, gl, pl, tl 
- br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, vr 
 Os sons do x 
 Alfabeto minúsculo/ 

maiúsculo 
 Vogais e consoantes 
 Ordem alfabética  
 Sílaba 
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 Emprego do cedilha 
 Emprego do til  

 Palavras escritas com til / 
Formação do plural 

 Acento agudo / acento 
circunflexo 

 

GRAMÁTICA: 

 Sinais de pontuação  
 Substantivo próprio e comum 
 Gênero do substantivo 
 Número do substantivo 
 Grau do substantivo  
 Adjetivos 
 Sinônimos 
 Antônimos 
 Palavras que indicam ação (verbo) 
 

CALIGRAFIA: 

 Revisar a postura: 
 Traçados com tipos de material: 
 Revisão dos traços Manuscritos - Letras Cursivas 
- Maiuscúlas e minúsculas 
- Controle dos dedos, antebraço, o braço todo e a combinação de traços para um estilo mais fluído na escrita. 
 Espaçamento correto: 
- Regras de letras 
- Regras das palavras 
- Conectar traços 
- Velocidade e estilo em comparação com o padrão 
- Começar a desenvolver um estilo pessoal de caligrafia da estruturação clara e legível 
 Diversidade de Fontes 
 Decoração 
 Comunicação 
 A Arte de Copiar Textos: Estética 

 

4º ANO 

LITERATURA: 

 Programa de leitura: 
- Livro: A Teia de Charlotte 
- Autora: E. B. White 
Guia de Leitura AMO Program. 
Encontrar as diversidades literárias: Ficção, Ensinamentos Cristãos, Descrição, Notícia, Anúncio, Peças Publicitárias, 
Fábulas, Contos. 

INTENCIONALIDADE: Levar o aluno à encontrar os gêneros textuais presentes na literatura. Realizar comparações 
com demais obras do mesmo gênero. Encontrar esses mesmos gêneros na Bíblia. 

 
FONÉTICA, FONEMA E ORTOGRAFIA:

 Encontro vocálico 
 Encontro consonantal 
 Dígrafos 
 Ortografia  
 Acentuação 
 Sílaba tônica 
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GRAMÁTICA: 

 Artigo definido e artigo 
indefinido 

 Sinais de pontuação 
 Frases afirmativas / negativas 
 Frases interrogativas / 

exclamativas 
 Substantivos próprios e 

comuns 
 Substantivos simples e 

compostos 

 Substantivo coletivo 
 Gênero do substantivo 
 Número do substantivo 
 Grau do substantivo 
 Sinônimos e antônimos 
 Grau do adjetivo 
 Numeral 
 Pronomes pessoais do caso 

reto 

 Pronomes pessoais do caso 
oblíquo 

 Pronomes de tratamento 
 Verbo- tempos do verbo 
 Verbo- 1ª conjugação – ar 
 Verbo – 2ª conjugação – er 
 Verbo – 3ª conjugação –ir 
 Sujeito e predicado 
 Advérbio- tipos de advérbio 

 

LÓGICA & RETÓRICA  

 
Introdução à Logica 
1. Origens da Lógica 
2. Raciocínio 
3. Argumentos e Validade 
4. Dedução e Indução 
Objetivo: Uso da Lógica na interpretação de textos  
 
Introdução à Retórica 
1. Origens da Retórica 
2. O arte retórica 
3. A construção do argumento 
4. A construção do discurso 
Objetivo. Uso da Retórica na transmissão do conteúdo apreendido. 
 
Analisar lógica e retoricamente as fábulas de La Fontaine e os escritos proverbiais de Salomão contidos nas Sagradas 
Escrituras. 

 

5º ANO 

LITERATURA: 

 Programa de leitura: 
- Livro: As Crônicas de Nárnia - O Leão, a feiticeira e o guarda roupa 
- Autor: C. S. Lewis 

Guia de Leitura AMO Program. 
Encontrar as diversidades literárias: Narrativa, Descrição, Relato, Linguagem, Crônica, Ensinamentos Cristãos, Fantasia. 

INTENCIONALIDADE: Levar o aluno à encontrar os gêneros textuais presentes na literatura. Realizar comparações com 
demais obras do mesmo gênero. Encontrar esses mesmos gêneros na Bíblia. 

 
FONÉTICA, FONEMA E ORTOGRAFIA 

 Encontro vocálico 
 Encontro consonantal 
 Dígrafos 
 Ortografia: 

- e – i 
- ga, go, gu – gue, gui- que, qui  
- há 
- traz- atrás 
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- emprego do m – n 
- g – j  
- cedilha 
- h 
- x – ch 
- x com som de z – x com som de s 
- x com som de cs – x com som de SS 
- Sufixo: eza – esa 
- r – rr 
- mais – mas 
- s – ss 
- sobre – sob 
- sufixos: ando – endo – indo 
- Por que – porque – por quê – porquê 
- Tem – têm 
- s – z finais 
 Acentuação 
 Sílaba tônica 

GRAMÁTICA: 

 Pontuação  
 Frases e tipos de frases 
 Sinônimos, antônimos e homônimos 
 Artigos: definido e indefinido 
 Substantivos próprio, comum, simples, 
 Composto, primitivo, derivado 
 Substantivo coletivo 
 Gênero do substantivo 
 Número do substantivo 
 Grau do substantivo  
 Adjetivo 
 Graus do adjetivo 
 Numeral  
 Pronomes pessoais: reto, oblíquo e de tratamento 
 Pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos 
 Verbos 
 Conjugação dos verbos regulares 
 Conjugação do verbo pôr 
 Conjugação dos verbos ter, haver, ser, estar  
 Oração: sujeito e predicado 
 Advérbio 
 Preposição 
 Crase 
 Conjunção 
 Interjeição 

 

LÓGICA & RETÓRICA: 

Introdução à Logica 

1. Origens da Lógica 
2. Raciocínio 
3. Argumentos e Validade 
4. Dedução e Indução 
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Objetivo: Uso da Lógica na interpretação de textos  
 
Introdução à Retórica 
1. Origens da Retórica 
2. A arte retórica 
3. A construção do argumento 
4. A construção do discurso 
Objetivo. Uso da Retórica na transmissão do conteúdo apreendido. 
 
Analisar lógica e retoricamente as fábulas de La Fontaine e os escritos proverbiais de Salomão contidos nas Sagradas 
Escrituras. 

ARITMÉTICA 

 

ESTRUTURAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA 
O currículo de Aritmética contempla as disciplinas de Matemática, Ciências e Ed. Física correlacionando entre elas o 
conhecimento de forma holístico - busca um entendimento integral dos fenômenos – na perspectiva bíblia-cristã-
criacionista. 

Em Gênesis 1, Deus se mostra a nós por meio da matemática. Quando divide céus e Terra, água de terra seca, 
cria os animais e as vegetações, ordenando que se multipliquem, Ele estabelece padrões matemáticos, pois 

tudo começa a seguir uma ordem exata e cronológica. 
A criação segue os padrões matemáticos criados por Deus desde o princípio. O que precisamos e devemos 

entender é: Matemática forma o trabalho “interno” das Ciências. Sua linguagem de números nos ajuda 
ainterpretar as leis pelas quais Deus governa a Criação. Aplicando, então, essas leis na aviação, sistema de 

informação, medicina, engenharias e em muitas outras áreas, signifca obedecer ao primeiro chamado de Deus 
para o homem – o primeiro ide: “E disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e 
sobre todo o réptil que se move sobre a terra.” (Gn 1 . 26) –, como uma reflexão de nosso amor a Deus. 

Em razão deste fato é que outras áreas do conhecimento e a matemática caminham juntas, sendo íntimas, 
imutáveis e inseparáveis, tais como as ciências da Terra (física, geografa, química e biologia), desde seus 

rudimentos até sua complexidade. 
SIRE – Guia Curricular e Metodológico – Ensino Fundamental I – Instituto Renovo 

 
 

1. Quadro: Estrutura de Ciências 

ESPAÇO E TEMPO 

LUZ AR SOLO ÁGUA PLANTAS 

SISTEMA SOLAR - ORDEM 

ANIMAIS 

HOMEM 

SOCIEDADE 

 

2. Quadro: Estrutura de Matemática 

ESPAÇO E FORMA 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO 

OPERAÇÕES / ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

DIVISIBILIDADE / GRANDEZA E MEDIDAS 

TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1º ANO 

CIÊNCIAS: 

Recursos naturais: 

- Ar 

- Solo 

- Água 

Natureza 

Seres vivos 

Elementos não vivos 

Os vegetais 

Partes dos vegetais 

Animais 

Vertebrados e invertebrados 

Revestimentos do corpo 

Reprodução 

Animais domésticos e silvestres 

A Terra 

Movimento da Terra 

Estações do Ano 

Seres humanos 

Corpo humano 

Órgãos dos sentidos 

Alimentação 

O ser humano e os animais 

Cuidados com o corpo 

Higiene Pessoal e Saúde 

Higiene do Meio Amiente 

 
MATEMÁTICA: 

Noções de direção, sentido, lateralidade, grande, pequeno, dentro, fora 
Figuras geométricas 
Linhas retas e linhas curvas 
Linhas abertas e linhas fechadas 

A ideia de quantidade 
Números de 1 a 59 
A ordem dos números naturais 
Números pares e números ímpares 

Adição 
Subtração 

Dezena 
Dezenas exatas 
Meia dúzia 

 
Números ordinais 

Medidas de tempo 
O relógio 
Medidas de comprimento 
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- O centímetro 
- O metro 
Medidas de capacidade  
- O litro 
Medidas de massa 
- O quilograma 

Nosso dinheiro 
- Cédulas 
- Moedas 

2º ANO 

CIÊNCIAS: 

Meio ambiente 

- Componentes do meio ambiente 

Energia 

Os seres vivos 

Reprodução dos seres vivos  

As plantas 

Como as plantas se reproduzem 

Utilidade e cultivo das plantas  

Alimentos 

Origem dos alimentos 

Os animais 

- Ciclo de vida 

- Revestimento do corpo 

- Locomoção 

Animais utilizados pelo ser humano 

Animais prejudiciais ao ser humano 

Animais domésticos e silvestres 

Animais herbívoros, carnívoros e onívoros 

Seres vivos ameaçados de extinção 

O corpo humano 

Os sentidos  

Higiene e saúde 

Dentição e higiene bucal 

Prevenção de doenças e acidentes  

 
MATEMÁTICA: 

Geometria: 

- sólidos geométricos  

- linhas retas e linhas curvas 

- figuras geométricas planas 

Números naturais 

Números pares e números ímpares 

Ordem crescente e decrescente 

- Unidades e dezenas 

Sistema de numeração decimal 
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- Dezenas 

Sistema de numeração decimal 

- Centenas 

Números ordinais 

Adição de reagrupamentos 

Verificação da adição 

Adição de números naturais 

Subtração de números naturais 

Subtração com desagrupamento 

Verificação da subtração 

Dúzia e meia dúzia 

Multiplicação de números naturais 

Divisão de números naturais 

Dobro 

Metade 

Medidas de comprimento 

- O metro 

- O centímetro 

Medidas de capacidade 

- O litro 

Medidas de massa 

-O quilograma 

Medida de tempo 

- As horas 

-Os minutos 

Dias da semana 

Meses do ano 

Nosso dinheiro 

3º ANO 

CIÊNCIAS: 

Recursos naturais: 

- O ar 

- Solo e subsolo 

Tipos de solo 

- A água 

As plantas 

As partes de uma planta 

A reprodução das plantas 

O universo 

As fases da Lua 

Os movimentos da Terra  

Orientação 

Os animais 

Animais aquáticos e terrestres 

Animais vertebrados: mamíferos, aves, 
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Répteis, anfíbios, peixes 

Animais invertebrados 

Seres vivos em extinção 

O corpo humano 

As partes do corpo humano 

Sistema respiratório 

Sistema digestório 

Órgãos dos sentidos 

 

Características dos seres vivos 

Alimentação 

- Origem animal, vegetal, mineral 

Higiene e outros hábitos saudáveis 

Transmissão de doenças 

Microrganismos 

Bactérias, fungos, protozoários, vírus 

Saneamento básico: 

- O ser humano 

- O ser humano no ambiente 

- O ser humano e os recursos naturais 

Desenvolvimento sustentável 

Preservação ambiental 

 
MATEMÁTICA: 

Sólidos geométricos 

Geometria - Segmentos de reta 

Figuras geométricas planas   

Poliedros e corpos redondos 

Polígonos:  -Triângulos e quadriláteros   

Figura simétrica  

Números naturais 

Sistema de numeração decimal: - Dezena 

Sistema de numeração decimal: - Centena 

Sistema de numeração decimal:  - Milhar  

Números pares e números impares  

Centenas exatas 

Os números de 100 a 999 

Ordem crescente e ordem decrescente 

Números Ordinais 

Números Romanos  

Adição de números naturais  

Verificação da adição  

Adição com reserva 

Subtração de números naturais  

Verificação da subtração  

Subtração com desagrupamento  
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Dobro, triplo, quadruple 

Multiplicação de números naturais  

Propriedade associativa da multiplicação  

Multiplicação por 10 

Multiplicação por 100  

Multiplicação com reserva de dezena  

Multiplicação com dois algarismos no multiplicador  

Dúzia e meia dúzia 

Frações  

Metade ou meio  

Terça parte ou um terço  

Quarta parte ou um quarto  

Outras frações 

Divisão de números naturais  

Verificação da divisão  

Cálculo de um termo desconhecido  

 

Medidas de tempo              

    -Hora e minuto  

    - Calendário  

Medidas de comprimento 

- Metro e centímetro  

Medida de capacidade  

 - O litro  

Medidas de massa  

 - Quilograma e grama  

Nosso dinheiro   

4º ANO 

CIÊNCIAS: 

O som e a vibração da matéria 

A luz, a sombra e os materiais 

Combustão como fonte de calor 

O uso de combustíveis 

Forma da Terra 

O ar 

Formação dos ventos 

Crosta terrestre 

Solo 

Erosão 

Tipos de solo e vegetação 

A água no nosso planeta 

Ciclo da água 

Mudanças de estados físicos da água 

Atmosfera 
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Matéria – estados físicos da matéria 

Os movimentos da Terra 

Lua 

- As fases da Lua 

- Eclipse lunar 

O calendário 

Estações do ano 

Pontos cardeais 

Constelação 

Referências locais 

Animais nativos, domésticos e urbanos 

Seres vivos peçonhentos e venenosos 

O comportamento dos animais e o ambiente 

Nutrição das plantas e dos animais 

Os seres vivos e sua utilidade 

Animais e plantas ameaçados de extinção 

Sistema digestório 

Sistema circulatório 

Sistema respiratório 

Sistema urinário 

Sustentação e locomoção 

Origem dos alimentos 

Função dos alimentos 

Vitaminas 

A importância da alimentação 

A conservação dos alimentos 

Os alimentos e a saúde 

Poluição e saúde 

A água e seu tratamento 

O saneamento básico 

Energia elétrica 

Economizando energia elétrica e água 

 

MATEMÁTICA: 

Geometria: ângulo 

Figuras simétricas 

Polígonos 

 Geometria: 

- Reta  

- Segmento de reta 

- Semirreta 

Sólidos geométricos: poliedros 

Números naturais 

Ordem crescente e decrescente 

Sistema de numeração decimal 

Ordens e classes 
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Números pares e números ímpares 

Números ordinais 

Números romanos 

Operações com números naturais 

Adição 

Propriedades da adição 

Subtração 

- Expressões numéricas: adição e subtração 

Multiplicação de números decimais 

Multiplicação de um número decimal por 10, 100, 1000 

Divisão de um número decimal por 10, 100, 1000 

Multiplicação 

Propriedades da multiplicação 

Verificação da multiplicação 

Multiplicação por 10, 100, 1000 

Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo 

Múltiplo de um número natural 

Fração 

Leitura de frações 

Frações decimais 

Comparação de frações 

Frações equivalentes 

Fração de um número natural 

Adição e subtração de frações 

Números decimais 

Adição e subtração de números decimais 

Medidas de comprimento 

- O metro 

- Múltiplos e submúltiplos do metro 

Perímetro 

Medidas de massa 

- O grama 

- Múltiplos e submúltiplos do grama 

Medidas de capacidade 

- O litro 

- Múltiplos e submúltiplos do litro 

Sentenças matemáticas 

- Cálculo de um termo desconhecido 

Nosso dinheiro 

- Lucro e prejuízo 

Medidas de tempo 

- Hora, minuto e segundo 

- Outras unidades de tempo 

5º ANO 
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CIÊNCIAS: 

As propriedades gerais da matéria 

A reflexão da luz 

As evidências da gravidade 

O imã 

O magnetismo terrestre 

As mudanças de estado físico 

O calor do Sol nas mudanças de estado físico 

A atmosfera 

Fatores atmosféricos e clima 

Os padrões do vento 

A influência da chuva, da neve, do granizo e da geada 

A água na natureza 

O ciclo da água 

Interferências na trajetória natural dos cursos da água  

As características do solo fértil 

Os minerais na natureza  

Separação dos componentes de uma mistura 

A reprodução das plantas 

As diferenças e semelhanças entre os animais 

Coleção de mamíferos do mundo 

O comportamento animal 

A alimentação dos seres vivos 

As estações do ano 

Os dias e as noites 

Pontos de referência 

As constelações dos hemisférios Norte e Sul 

Bússola 

Reprodução na espécie humana 

As transformações na infância e na adolescência 

Sistema nervoso 

Os órgãos dos sentidos 

Os efeitos da poluição sonora 

A interferência do ser humano nas cadeias alimentares 

O uso correto de medicamentos 

Os perigos do fumo e do álcool 

Os primeiros socorros 

Materiais combustíveis 

Bons e maus condutores de eletricidade 

Bons e maus condutores de calor 

Bons e maus condutores de som 

Materiais que permite ou impedem a passagem de luz 

Corrente elétrica 

 
MATEMÁTICA: 

Geometria 
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- Retas: Segmentos da reta, Semiretas 

Ângulos 

Polígonos 

Simetria 

Triângulos 

Classificação dos triângulos 

Quadriláteros 

Números romanos 

Números ordinais 

Multiplicação 

Propriedades da multiplicação 

Multiplicação por 10, 100, 1000 

Divisão 

Divisão por 10, 100, 1000 

Sentenças matemáticas 

Valor do termo desconhecido 

Expressões numéricas 

Múltiplos de um número natural 

Divisores de um número natural 

Números primos 

Fração 

- Comparação de frações 

- Número misto 

- Frações equivalentes 

- Simplificação de frações 

- Fração de um número natural 

Operações com frações 

- Adição 

- Adição com números mistos 

- Subtração 

- Multiplicação 

- Divisão 

Sistema de numeração decimal 

Adição 

Propriedades da adição 

Subtração 

Números decimais 

- Relação entre décimos e dezena, centésimo e centena 

Operações com números decimais 

- Adição e subtração 

- Multiplicação 

- Divisão 

Nosso dinheiro 

Porcentagem 

Medidas de comprimento 

- Transformações de unidades 
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- Perímetro 

Medidas de área 

- Área do quadrado 

- Área do retângulo 

Medidas de volume 

- Transformação de unidades 

- Volume do cubo e do paralelepípedo 

Medidas de capacidade 

Medidas de massa 

Medidas de tempo  

 

ESTUDOS SOCIAIS 

 

ESTRUTURAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA 
  

O currículo de Estudos Sociais contempla as disciplinas de Ensino Bíblico, História e Geografia correlacionando entre elas o 
conhecimento de forma holístico - busca um entendimento integral dos fenômenos – na perspectiva bíblia-cristã-criacionista. 

Deus criou o tempo e o espaço. O Deus Soberano e Eterno criou a História – que são os fatos contados na 

ordem em que eles aconteceram, uma narração de eventos numa ordem específca, mostrando uma causa e um 

efeito – e a Geografia - a descrição da superfície da Terra, o estudo dos seus eventos físicos, climas, solos e 

vegetações, e das relações entre o homem e transformação do meio. 

 Nada acontece além do desígnio e propósito de Deus. Todas as coisas são feitas para a glória do Senhor. Deus 

ordena a ascendência e queda dos governantes e nações. O Criador eterno e pessoal está no controle, dos 

mínimos detalhes aos maiores acontecimentos. Apesar de o fluxo da História, às vezes, ser um mistério, todos 

os eventos são soberanamente inter-relacionados. 

A geografia tem sua origem no ato da criação da Terra. Deus, ao transformar a terra amorfa e vazia em 

paisagens, formas, contornos, limites, cores e sons e formar os seres vivos, estava inaugurado o estudo da 

Geografia. 

O estudo da Geografia é uma confrmação da presciência e providência de Deus. Ao preparar a Terra e criar 

todas as coisas, Deus estava providenciando um lugar especial para a Sua Grande História. Uma história de 

amor para com o homem. 

Todas as características do globo foram planejadas de tal maneira a cumprir o Seu objetivo, o cumprimento do 

plano de Deus para o homem. 

Diante de tantas galáxias, há uma Via Láctea, com um lugar chamado Terra, que foi preparado, cultivado e ali 

Deus colocou o homem, o alvo do seu amor, e revelou-se em Jesus. 

SIRE – Guia Curricular e Metodológico – Ensino Fundamental I – Instituto Renovo 
 

 

O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, uma vez que Ele é o Senhor do Céu e da terra... e fez de um só sangue todas as 

nações dos homens para que habitassem sobre toda a face da terra, e determinou os tempos predeterminados, e os limites da 

sua habitação; para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando O pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada 

um de nós; porque n’Ele vivemos, e nos movemos, e existimos...” 

Atos 17.24 e 26-28 

 

A disciplina de Ensino Bíblico relatará a ordem dos fatos e seus aspectos (História) dentro do cenário (Geografia) contados a 

partir da Escritura Bíblica, sendo embasada e correlacionada pelos estudos de fontes literárias acadêmicas e ciêntíficas.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1º AO 5º ANO 

ENSINO BÍBLICO: 

Guia Curricular AMO Program International – Fonte de Maravilhas 

Linha do Tempo: 

 

 O Deus Vivo - Eternidade 

 A Criação Gloriosa de Deus – No início 

 A Queda do Homem  

 Preservação do Justo – 2300 A.C. 

 A Promessa da Bênção – 2166 A.C. 

 A Promessa da Libertação – 1526 A.C. 

 Libertação Miraculosa – 1445 A.C. 

 Um Período de Provas – 1450 A.C. 

 Entrando na Terra Prometida – 1400 A.C. 

 A mensagem de Deus através dos Profetas – 1000 a 465 A.C. 

 A vinda do Salvador Prometido – 4 A.C. 

 A preparação de Jesus Cristo – 4 A.C. a 26 D.C. 

 As Palavras e Obras Maravilhosas de Jesus – 26 a 29 D.C. 

 O cordeiro Vitorioso de Deus – 29 D.C. 

 O Dom do Espírito Santo – 29 D.C. 

 A Expansão do Evangelho nas Nações – 50 D.C. 

 A Bíblia Sagrada – 300 D.C. 

 Seu lugar na História – 21 D.C. 

 Eternidade Futura – Sec. 21 D.C. 

1º ANO 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 

PROJETO: de Rocinha a Vinhedo 

 

  História: 

Todos temos uma história 
O tempo passa 
Eu – Identidade 
Família 
Moradia 
Escola 
Profissões 
Diversidade cultural 
Influência de outros povos 
Atualidades 
Datas comemorativas 

  Geografia: 

O planeta 
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As paisagens 
Lado direito e lado esquerdo 
As moradias 
O caminho para a escola 
Os espaços da escola 
A sala de aula 
Meios Transportes 
Trânsito 
Meios de Comunicação 
Cartografia 
 

2º ANO 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 

PROJETO: de Rocinha a Vinhedo 

 

História: 
Identidade 
A família  
O sustento da família 
A casa  
Tipos de moradia 
Cômodos de uma casa 
Construção de uma casa 
A escola 
O trabalho na escola 
A sala de aula 
Direitos e deveres 
O caminho da escola 
O bairro 
O nascente e o poente 
Influência de outros povos 
Atualidades 
Datas comemorativas 

Geografia: 
A paisagem 
Paisagem natural e paisagem modificada 
As estações do ano 
O tempo 
O relógio 
O calendário  
O trabalho 
Meios de transporte 
Os sinais de trânsito 
Meios de comunicação 
Continentes 
Cartografia 

3º ANO 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 
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História: 
O Brasil nos tempos de Pindorama 
Pindorama para o Brasil 
Primeiras cidades Brasileiras 
A comunidade 
A comunidade familiar 
A escola o caminho para a escola 
O município 
Zona urbana e zona rural 
A cidade 
O bairro 
Os serviços públicos 
O trabalho 
As diversões 
Influência de outros povos 
Atualidades 
Datas comemorativas 

Geografia: 
Planeta Terra 
 Ambiente 
Relevo 
Vegetação 
Clima 
Orientação 
América do Sul 
Os meios de comunicação 
O ser humano modifica o meio em que vive 
Os meios de transporte 
Continentes 
Cartografia 

4º ANO 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 

 

História: 
A chegada dos portugueses 
Os primeiros habitantes do Brasil 
A Abolição da Escravatura 
As capitanias hereditárias 
A Proclamação da República 
O governo- geral  
A Inconfidência Mineira  
A Independência do Brasil 
A história de cada um 
Influência de outros povos 
Atualidades 
Datas comemorativas 

Geografia: 
Recursos naturais 
Paisagem natural e paisagem modificada 
Relevo 
Hidrografia 
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Clima  
Vegetação 
Orientação 
Nosso país 
O povo brasileiro 
Os meios de transporte 
O trânsito na zona urbana 
Os meios de comunicação 
A comunidade 
O município 
- Os limites do município 
A cidade- zona urbana 
O campo- zona rural  
Pecuária e agricultura 
Extrativismo 
Indústria 
Comércio 
Administração do município 
Serviços públicos 
Continentes 
Cartografia 

5º ANO 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 

 
História: 
A expansão marítima e comercial da Europa 
As navegações portuguesas 
O descobrimento da América 
O Tratado de Tordesilhas 
Brasil Colônia 
A expansão do nosso território 
A Revolta de Beckman 
A guerra dos Emboabas 
A guerra dos Mascates 
A revolta de Felipe dos santos 
A inconfidência Mineira 
A conjuração Baiana 
A vinda da Família Real para o Brasil 
O Brasil Colônia 
A chegada dos portugueses ao Brasil 
Os primeiros habitantes do Brasil 
As primeiras expedições 
As capitanias hereditárias 
O sistema do governo- geral 
A vinda dos franceses* 
A cana- de- açúcar 
A vinda dos holandeses* 
O Brasil Império e a Independência do Brasil 
O Primeiro Reinado e o período Regencial 
O segundo Reinado 
A libertação dos escravos 
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Geografia: 
A terra 
Região Norte 
O Brasil e a América do Sul 
Região Nordeste 
O clima e o relevo brasileiro 
Região Centro-Oeste 
O litoral e os rios brasileiros 
Região Sudeste 
A vegetação, a agricultura e a pecuária brasileira 
Região Sul 
O comércio, a indústria e as comunicações no Brasil  

LÍNGUA INGLESA 

 

ESTRUTURAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA 
 

“Está escrito na Lei: Por gente de outras línguas, e por outros lábios, falarei 
a este povo; e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor.”  

 ICo 14.2 
 
A linguagem é um dom de Deus para o propósito da comunicação. O estudo da Língua Inglesa tem o propósito de: 
 Cultivar uma apreciação pela diversidade da criação de Deus por meio da individualidade da língua inglesa e do povo 

falante desta língua. 
 Trazer uma visão geral do mundo ao aluno pela identifcação da língua inglesa, do valor e signifcado de outras culturas. 
 Estabelecer na mente do aluno o modelo de aprendizado da língua inglesa e desenvolver uma aptidão por estudar 

outras línguas no futuro. 
 Começar na tenra idade a semear para uma fluência do inglês, que irá prover ao aluno uma ferramenta útil para a 

comunicação, para possibilitar pesquisas em ciências ou medicina, e para uma apreciação da riqueza da literatura da 
língua inglesa. 

 Proporcionar a comunicação com os homens para a expansão do Evangelho. O principal propósito natural para o 
aprendizado desta matéria é o Grande Comissionamento de Mateus 28.19,20. Um propósito que encerra o amor e o 
serviço ao próximo para a glória de Deus. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1º ANO 

• Fundamentação do estudo da língua inglesa. Por que aprender inglês? Qual a importância de aprender uma 
segunda língua? 

 

  Plano de Leitura. 

Livro: THE UGLY DUCKLING / O PATINHO FEIO  

Editora: Vale das Letras 

Coleção: MEU LIVRO BILINGUE - Vol. 1 

 

As atividades serão estruturadas nos cinco pilares de ensino e aprendizagem de um segundo idioma: 
 Ouvir (Listening) 
 Pensar (Thinking) 
 Falar (Speaking) 
 Ler (Reading) 
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 Escrever (Writing) 
Atividades complementares: 
 Musicas em inglês, diariamente. 
 Estudo de Vocabulário 
 Decorar versículos 
 Leitura em voz alta na classe 
 Pronúncia 
 Conversação 
 Contextualização 
 Oportunidade de Serviço 
 Celebrações de Aprendizagem 

2º ANO 

 Fundamentação da disciplina 
 

 Plano de Leitura. 

Livro: HEIDI - Johanna Spyri 

Coleção: Dove Ever Green Classics 

 

 
As atividades serão estruturadas nos cinco pilares de ensino e aprendizagem de um segundo idioma: 
 Ouvir (Listening) 
 Pensar (Thinking) 
 Falar (Speaking) 
 Ler (Reading) 
 Escrever (Writing) 

Atividades complementares: 
 Musicas em inglês, diariamente. 
 Estudo de Vocabulário 
 Decorar versículos 
 Leitura em voz alta na classe 
 Pronúncia 
 Conversação 
 Contextualização 
 Oportunidade de Serviço 
 Celebrações de Aprendizagem 

3º ANO 

 

 Fundamentação da disciplina 
 

 Plano de Leitura. 

Livro: HEIDI - Johanna Spyri 

Coleção: Dove Ever Green Classics 

 

 
As atividades serão estruturadas nos cinco pilares de ensino e aprendizagem de um segundo idioma: 
 Ouvir (Listening) 
 Pensar (Thinking) 
 Falar (Speaking) 
 Ler (Reading) 
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 Escrever (Writing) 
Atividades complementares: 
 Musicas em inglês, diariamente. 
 Estudo de Vocabulário 
 Decorar versículos 
 Leitura em voz alta na classe 
 Pronúncia 
 Conversação 
 Contextualização 
 Oportunidade de Serviço 
 Celebrações de Aprendizagem 
 

4º ANO 

 

 Fundamentação da disciplina 
 

 Plano de Leitura. 

Livro: CRÔNICAS DE NÁRNIA  

 C. S. Lewis THE MAGICIAN'S NEPHEW 

 

 
As atividades serão estruturadas nos cinco pilares de ensino e aprendizagem de um segundo idioma: 
 Ouvir (Listening) 
 Pensar (Thinking) 
 Falar (Speaking) 
 Ler (Reading) 
 Escrever (Writing) 

Atividades complementares: 
 Musicas em inglês, diariamente. 
 Estudo de Vocabulário 
 Decorar versículos 
 Leitura em voz alta na classe 
 Pronúncia 
 Conversação 
 Contextualização 
 Oportunidade de Serviço 
 Celebrações de Aprendizagem 
 

5º ANO 

 

 Fundamentação da disciplina 
 

 Plano de Leitura. 

Livro: CRÔNICAS DE NÁRNIA  

 C. S. Lewis THE MAGICIAN'S NEPHEW 

 

 
As atividades serão estruturadas nos cinco pilares de ensino e aprendizagem de um segundo idioma: 
 Ouvir (Listening) 
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 Pensar (Thinking) 
 Falar (Speaking) 
 Ler (Reading) 
 Escrever (Writing) 

Atividades complementares: 
 Musicas em inglês, diariamente. 
 Estudo de Vocabulário 
 Decorar versículos 
 Leitura em voz alta na classe 
 Pronúncia 
 Conversação 
 Contextualização 
 Oportunidade de Serviço 
 Celebrações de Aprendizagem 
 

PROJETOS E AÇÕES: 

PROJETO DE ROCINHA A VINHEDO: 

Objetivo: Propiciar aos educandos o conhecimento histórico, cultural e dos imigrantes que “fundaram” a cidade e 
desenvolvimento de Vinhedo.  
Ações: 
- Visita aos pontos turísticos  
- Estudo do Meio 
- Entrevistas 
- Pesquisa Histórica 
- Pesquisas sobre o país natal dos primeiros imigrantes que vieram para cidade 
- Confecções de maquetes e cartazes 
- Coreografias 
- Dramatizações 
- Exposições 
- Mostra Cultural Regional – 23/06/2018 
- Musical Teatral “De Rocinha a Vinhedo” – 24/11/2018 
Duração do Projeto: todo ano letivo 
Participação: Todas as turmas 
Coordenação: Professora de Belas Artes – Tatiane Nunes 

PROJETO DA FAMÍLIA: 

Objetivo: propiciar ao educando a oportunidade de estreitar os laços familiares por meio da comunidade escolar. 
Ações:  
- Homenagem ao dia das mães;  
- Homenagem ao dia dos Pais;  
- Apresentações e jograis. 
- Celebração de Páscoa 
- Festa de Ações de Graças 
Participação: Todas as turmas 
Coordenação: Orientadora Educacional – Joice Alves 

 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 Programa Bilíngue * 
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Objetivo: promover o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos em inglês, para que o vivencie o uso da 

língua em situações do dia a dia. Acontecerá em um horário contraturno, para os alunos do 1º ao 5º ano, a fim de atender às 

necessidades de uma imersão diversificada e lúdica à língua inglesa; 

 Contraturno 

- Culinárias; 

-Teatros; 

- Contos maravilhosos; 

- Oficinas de sucatas; 

- Jogos. 

 Aulas de Karatê 
Participação: A partir dos Jardins 
 Aulas de Ballet * 

Participação: A partir do Maternal 
Duração do Projeto: todo ano letivo. 
* Sujeito a Alteração 

BAZAR INVERNO / VERÃO 

Objetivo: fortalecer os princípios de mordomia, gratidão, autogoverno, semeadura e colheita em sua estadia escolar no 
decorrer do semestre, além de ensiná-los práticas de valorização e educação financeira. 
Duração do Projeto: duas vezes no ano, no final de cada semestre. 
Responsáveis: Coordenadoras Pedagógicas – Fabiane Linhares e Núbia Balbino 
 
 

FEIRA DO CONHECIMENTO 

Objetivo: iniciar os alunos do Ensino Fundamental ao método e técnica de pesquisa científica, aguçar sua curiosidade, 
fomentar o seu desejo a aprendizagem, desenvolver a construção de um raciocínio lógico e reflexivo. 
Ações: 
- Abordagem Tutorial 
- Feira de Conhecimento 
Duração do Projeto: do início do ano até a conclusão em 22 de Setembro de 2018.  
Participação: Turmas do Fundamental I 
Responsável: Coordenação Pedagógica - Núbia Balbino 

CLUBE LITERÁRIO 

Objetivo: promover condições de acesso as práticas de leitura e de escrita críticas e criativas, incentivar a arte de bem 
argumentar no compartilhamento do que aprendeu com a leitura. 
Ações: 
- Visitas periódicas a biblioteca 
- Preenchimento de ficha técnica literária 
- Rodas de Explanação 
Duração do Projeto: todo ano letivo. 
Participação: A partir dos Jardins 
Responsável: Bibliotecária – Joseane Alves 

 

CLUBINHO DE FÉRIAS 

Objetivo: aplicar atividades recreativas direcionadas, proporcionando um ambiente tranqüilo e divertido de celebração ao 
termino do ano letivo e dar assistência as famílias. 
Ações: 
- Oficinas Recreativas 
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Duração do Projeto: Do dia 03 a 20 de Dezembro de 2018. 
Participação: A partir dos Jardins 
Responsável: Coordenação Pedagógica – Núbia Balbino 

OFICINA DE PAIS 

Objetivo: proporcionar a explanação passo a passo do método, visão e missão do colégio em fundamentação filosófica, aula 
experimental e exposição de atividades realizadas. 
Duração do Projeto: Duas vezes ao ano. 
Participação: Todas as turmas 
Responsável: Direção – Emanuele Martinz e Luana Basso 

 

PROCESSOS AVALIATIVOS 

A avaliação não se restringirá as indicações de sucessos e fracassos, mas deverá sustentar, alimentar e orientar a ação 
pedagógica. Por isso deverá ser ampla, constante, de maneira a permitir a análise e redimensionamento da atuação dos 
alunos, da equipe de educadores, do ambiente de trabalho, do funcionamento da escola e da participação dos pais. 
Para a Escola a avaliação deverá permitir redimensionar prioridades e localizar ações que mereçam mais atenção. 
O professor seguirá os seguintes parâmetros para avaliação: 

- ATITUDINAL (peso 0,1)  | Assiduidade, Comportamento, Mordomia do Fichário e afins 

- PROCESSUAL (peso 0,2) | Atividades em sala,  Tarefas de Casa e afins 

- FORMATIVA (peso 0,7) |  Pesquisas, Trabalhos e Avaliações no trimestre 

A verificação do rendimento escolar resulta da avaliação do aproveitamento e da apuração da assiduidade e observará os 
seguintes critérios: 
- Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 
- Aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
- Obrigatoriedade de estudos de recuperação, estabelecido o plano de ação por meio do Conselho de Classe, para 
os casos de baixo rendimento escolar. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

As atividades são planejadas, desenvolvidas e ministradas conforme a faixa-etária da criança e da turma; muitas delas 

acontecem de forma interdiciplinar além dos horários de atividades agendadas contemplando toda rotina. 

Não substimamos a capacidade de aprender e comprender da criança; 

Para nós, do Colégio Cristão Attos, participar do crescimento e desenvolvimento físico, cognitivo e social de 

cada criança é algo muito sério, tudo que realizamos aqui tem um propósito, pois se queremos adultos eruditos, 

com caráter, autônomos e que sejam bons cidadãos, é nosso dever semear no desenvolvimento de nossos 

pequenos hoje! 

Sejam bem-vindos à família Attos. 

Emanuele Martins - Diretora Pedagógica 
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TERMOS DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 
DESTACAR E ENTREGAR À DIREÇÃO 

 

I. Manual – guia prático de pais (versão 01. 

Janeiro/18) 

Li e estou ciente das informações declaradas. 

II. Alimentação escolar 

A alimentação da escola para os alunos, segue um cardápio 

elaborado pela nutricionista. Porém alguns alunos possuem 

restrições alimentares, neste caso, os pais deverão entregar 

na escola um parecer do pediatra informando quais são as 

restrições que o aluno possui. 

A escola não é responsável por fornecer outro cardápio que 

se adapte a realidade nutricional do aluno, assim os pais 

ficarão responsáveis de enviar à escola a alimentação 

adequada para o seu filho. 

III. Confessionalidade  

O Colégio Cristão Attos é uma escola regular e confessional, 

que fundamenta a sua proposta educacional numa filosofia 

cristã de educação. Os compromissos aqui estabelecidos 

têm por base a ética cristã fundamentada na bíblia. A família 

deve manter afinidade com a proposta educacional da escola 

escolhida e comprometer-se em cooperar para o êxito do 

processo. 

– Nós queremos uma educação cristã para nosso(a) 

filho(a), entendendo que a Bíblia assim instrui e 

reconhecendo que diante de Deus somos responsáveis pelo 

que é ensinado a ele(a). 

– Nós concordamos que a filosofia de educação cristã 

implica que Deus é soberano sobre tudo e Jesus é o modelo 

de vida. 

– Nós nos empenharemos em manter também em 

casa um ambiente e uma vida compromissada com Deus, 

que propicie a nosso(a) filho(a) exemplo e apoio à sua 

edificação e crescimento em piedade. 

– Compreendo que a escola apresenta-se como uma 

extensão apropriada do lar, para com ele cooperar na 

edificação da vida da criança, portanto, não tem sentido 

como uma instituição dele separada. 

– Nós entendemos que a Escola existe para colaborar 

com as famílias, portanto nos comprometemos a nos inteirar 

do andamento do processo educacional e de sempre 

participar das atividades programadas. (reunião de pais e 

outros eventos) 

– Entendemos que a família é a responsável primária 

em proporcionar educação integral aos filhos, baseada em 

princípios e através de relacionamentos saudáveis no lar. 

Reconhecemos que temos a responsabilidade de lançar as 

primeiras sementes de treinamento moral e em governo no 

coração dos nossos filhos e com isto ajudar a escola 

alcançar os resultados previstos. 

– Nós entendemos que os professores estarão nos 

representando perante nosso(a) filho(a), e nos dispomos a 

apoiá-los em seu ministério de ensino. Faremos isto sempre 

procurando uma maneira a nunca desonra-lo diante dos 

filhos(estudantes). 

– Entendemos que nosso(a) filho(a) deve governar 

sobre o conhecimento que adquire, assim nos 

empenharemos em ajudá-lo a aprender de forma produtiva e 

responsável, e não consumista e dependente. 

– Comprometemo-nos a conhecer o método de 

ensino e aprendizagem adotado pela escola (Educação por 

Princípios), a partir dos recursos colocados à nossa 

disposição (palestras, Oficina de Pais, material de leitura), 

visando caminhar com ela de forma coerente. 

– Entendemos que o método bíblico de disciplina 

envolve tratar uma atitude interna com uma ação externa de 

correção. 

– Desejamos que nosso(a) filho(a) seja confrontado 

sempre que apresentar problemas de atitude para o mal, 

dentro de um critério de amor e firmeza, fundamentado em 

princípios bíblicos, pois reconhecemos que isso é para o seu 

bem. 

– Nós concordamos com a importância de normas 

morais envolvendo hábitos e conduta fundamentados na 

moral cristã, e concordamos em observar o que a Escola 

prescreve a esse respeito. 

– Comprometemo-nos a corrigir nosso(a) filho(a), 

aplicando as medidas cabíveis conforme o caso, sempre que 

ficar evidente que a Escola esgotou seus recursos 

disciplinares previsto na lei civil do país(e elencados no seu 

regimento interno). 

 

IV. Uso de Imagem 

Autorizo o uso de imagem do meu filho(a), aluno do Colégio 

Cristão Attos em todo e qualquer material entre fotos e 

documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais/ 

institucionais e que sejam essas destinadas à divulgação do 

público em geral. A presente autorização é concedida a título 

gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada 

em todo território nacional das seguintes formas: outdoor, 

busdoor, folhetos em geral, encartes, mala direta, catálogos, 

folder de apresentação, anúncios em revistas e jornais, 

cartazes, televisão, cinema, sites, blogs e redes sociais. 

Declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 

haja a ser reclamada a título de direitos a imagem de meu(a) 

filho(a). 

Estou ciente. 

 


