
 

Resumo da Reunião de Apresentação de Pais  

Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano)                       Datas: 10 e 14 /2/2023 

Informes 

1º Momento: Acolhimento e Oração  
2º Momento: Vídeo Motivador 
3º Momento: Fala da Direção/ Agradecimento 
4º Momento: Avisos Gerais. 
 

Atenção! 
 

Nos dias 10 e 14/2 de fevereiro do ano 2023 foram realizadas a Reunião de Pais das turmas do 6º ao 9º 
ano de escolaridade no auditório do Centro de Formação Nogueira Mineiro, com a presença da Direção 
(Rosemeire Nogueira Mineiro), Coordenação (Maria Lúcia e Jocilene Moraes) e Orientação Educacional (Roberta 
Aragão) e referidos Pais com o objetivo de apresentar o Curso do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º 
ano). 

No primeiro momento foram tratados os seguintes assuntos:  Acolhimento e oração com a 
coordenação e leitura do texto reflexivo com a Orientadora Educacional. 

No segundo momento, segue a fala da direção com os seguintes assuntos relatados: uniforme 
escolar, horário escolar, educação, tarefas de aula e casa, celular, bullying, parte financeira da escola, 
atendimento pelo WhatsApp Institucional, ensino aprendizagem, disciplina, horário de entrada e saída e uso da 
agenda escolar.  

No terceiro momento apresentação do segmento Ensino Fundamental II Anos Finais, Grade 
Curricular, Instrumentos Avaliativos, Cronograma, Plataforma SAS, Progressão Parcial, Projetos, Reforço 
Escolar e Passeios Culturais. 

 
Ensino Fundamental Anos Finais 

Objetivos: 

*Desenvolver estratégias que aprimorem a aprendizagem dos alunos.  

*Ampliar as competências em leitura e escrita.  

*Aprimorar o raciocínio lógico tendo em vista resolução de problemas aplicando diferentes 

conhecimentos em sua complexidade, contribuindo assim para autonomia e protagonismo. 

*Fornecer subsídios para o ingresso e permanência com qualidade no Ensino Médio.  

 

Grade curricular 

CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO 

Rua Ceará, Lote 07, Quadra 02 – Santa Cruz da Serra / Duque de Caxias. 
Telefone de Contato: (21)2679-7621/ Site: www.nogueiramineiro.com.br 

“EDUCAR PARA TRANSFORMAR” 

DISCIPLINA 6º ANO 7ºANO 8ºANO 9ºANO 

Língua Portuguesa 3 3 3 3 

Redação 2 2 2 2 

Língua Inglesa 2 2 2 2 

Língua Espanhola 1 1 1 1 

Arte 1 1 1 1 

Ed. Física 1 2 2 2 



 

Plataforma SAS 

            Tem como foco o desenvolvimento das habilidades previstas para cada ano escolar, por meio da 

abordagem de temas significativos, para proposição de atividades reflexivas do trabalho colaborativo 

em sala de aula e o desenvolvimento de competências socioemocionais.  

 

Material didático. 

  É alinhado com os objetivos que temos em nosso curso, propiciando aos alunos um ambiente 

inovador que estimula os mesmos a utilizarem a tecnologia a favor da aprendizagem. 

 É composto de 4 apostilas – 1 ½ para cada trimestre. Totalmente contextualizada. 

              Para acessar a Plataforma digital, o aluno precisa entrar o Portal SAS através de uma Chave de 

Acesso e utiliza seus recursos: Eureka (game), Vídeo aulas etc... 

 

Instrumentos de Avaliação (Valor de cada um) 

Trabalho – 6,0 

Simulado – 4,0 

Prova – 10,0 

Média: 20: 2= 10,0  

 

 Cronograma do 1º trimestre – É um informativo contendo de uma forma resumida o período de 

trabalhos e suas orientações, as datas e capítulos  dos simulados e provas. 

 

Instrumentos Avaliativos – 1º trimestre 

Datas  

Avaliação diagnóstica – 6 a 10/3 (Online) 

Simulado: 23/3 – 5ª feira (presencial) 

Trabalho: Período - 27/3 a 5/4 

Provas do 1ºTrimestre – Período- 24/4 a 3/5- ( O calendário de provas e recuperação paralela irão 

posteriormente) 

Provas de 2ª chamada- 4 e 5/5 

Recuperação Paralela – Período de -22 a 30/5 

 

 

 

    

Matemática 5 6 6 6 

Ciências 3 3 3 ***** 

Física ***** ***** ***** 2 

Química ***** ***** ***** 2 

Biologia ***** ***** ***** 2 

História 3 2 2 3 

Geografia 3 2 2 3 

Filosofia 1 1 1 1 

Total de carga horária 25 25 25 30 



      Agradecemos a presença e participação de todos. Que nossa socialização seja muito construtiva. 

       São momentos como estes que nos impulsionam a acreditar e querer cada vez mais buscar a 

transformação por meio da educação. 

        A parceria família-escola, com certeza favorece o crescimento do nosso trabalho e das nossas 

crianças. Estamos à disposição de todos, na certeza de que poderemos continuar contando com seus 

elogios, sugestões e críticas. 

 

Atenciosamente, 

 a coordenação.  

 


