“A criança é um sujeito social e
histórico que está inserido em
uma sociedade na qual partilha
de uma determinada cultura.
É profundamente marcada
pelo meio social em que se
desenvolve, mas também
contribui para ele. A criança,
assim, não é uma abstração,
mas um ser produtor e produto
da história e da cultura.”
(BRASIL, 2006a, p.13)

Com base nessa premissa a Escola Nossa Senhora Auxiliadora valoriza os espaços da Educação
Infantil , estimula o brincar e o protagonismo infantil.
Garantindo os direitos de aprendizagem, conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular
da Educação Infantil, além de planejar intencionalmente e processualmente com qualidade e
respeito à infância.

•

Direito de aprender e de se desenvolver na
interação com outras crianças e adultos;

•

conviver desenvolvendo o respeito às diferenças;

•

brincar cotidianamente de diversas formas;

•

explorar movimentos, gestos, sons, texturas, cores etc.;

•

expressar-se por meio de diferentes linguagens;

•

conhecer-se e de construir sua identidade
pessoal, social e cultural;

•

participar ativamente dos planejamentos e
das propostas.

Em nossa escola, as crianças têm suas infâncias
preservadas, pois esse é um tempo fecundo
para a construção de bases sólidas para o desenvolvimento cognitivo, emocional, ético, moral e religioso, integrando-a no mundo contem-

porâneo em vista da construção de um futuro
melhor, segundo os princípios da educação católica, embasada na filosofia e no humanismo
cristão.

Uma coleção para crianças
do século XXI

CADA KIT É COMPOSTO POR:

O Giro traduz o movimento, que é uma linguagem típica das crianças, remete também aos rodopio presentes em tantas brincadeiras e brinquedos infantis.

• 2 blocos de material de apoio – um módulo
por semestre.

O Olhar trás à Coleção a importância do ver e
do ser visto, de dar visibilidade às infâncias, à
criança como sujeito de direitos, protagonista,
potente e capaz.

• 2 livros – um módulo por semestre.

• Pasta da família – com recursos para envolver
os familiares na educação das crianças.
• Sacola Girovai Girovem – para facilitar a comunicação entre familiares e escola.
• 2 livros físicos de literatura + 1 livro digital.
• Fichas da família – para comunicar aos familiares os momentos especiais de aprendizado
com a criança.
• Kit para espiar.

LITERATURA INFANTIL:
Literatura infantil coleção Quem sou eu?,
produzida exclusivamente para o Girolhar. Apresenta, de forma lúdica, grandes
personagens da história da arte da literatura para as crianças.

SACOLA GIROVAI GIROVEM:
Para facilitar a comunicação entre
familiares e escola.

FICHA DA FAMÍLIA:
Para comunicar aos familiares os momentos especiais de aprendizado com as
crianças.

CUBETTO:
A coleção conta com o projeto de robótica e pensamento computacional – o
Cubetto, o simpático robozinho da coleção Girolhar, que é um convite à aventura e às descobertas.

IMPLANTAÇÃO GRADATIVA DO
NOVO ENSINO MÉDIO
Com a aprovação da Lei 13.415/17, o Novo Ensino Médio, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), impõe desafios
às escolas e aos sistemas de ensino nos próximos anos. Esses desafios perpassam desde a
concepção dos currículos até a adaptação da
equipe docente e da estrutura escolar para o
acolhimento de uma trajetória escolar distinta
daquela que conhecíamos anteriormente.

Nesse sentido, iremos iniciar de
forma gradativa o Novo Ensino
Médio, que conforme a BNCC
direciona a formação dos jovens
na última fase da educação básica
para quatro pilares que precisam
ser mantidos na proposta do
Novo Ensino Médio na ENSA.

1 2 3 4

Protagonismo
juvenil e projeto
de vida

Foco na
aprendizagem
e aumento da
carga horária

Com essas mudanças, espera-se que o Ensino
Médio consiga engajar os estudantes por meio
de aprendizagens significativas e contextualizadas, além de permitir a eles o desenho de
sua trajetória pessoal e profissional, superando
a evasão e os baixos índices de desempenho,
que denunciam a falta de identificação que os
jovens das últimas décadas demonstraram em
relação ao Ensino Médio que vinha sendo desenvolvido em nosso país.
•
No 1º ano do EM que inicia em 2021 serão implementadas as habilidades e competências previstas na BNCC para a formação geral
básica, o Projeto de Vida para todas as turmas

Evolucional
A Evolucional é uma empresa inovadora que
utiliza a tecnologia para produzir simulados presenciais, pedagogicamente alinhados à matriz
do ENEM, para avaliar estudantes em relação a
suas Competências e Habilidades, além de prepará-los para a situação real do exame. Além

Garantia dos
direitos de
aprendizagens
comuns a todos
os estudantes

Itinerários
formativos para
aprofundamento
em áreas do
conhecimento

do Ensino Médio e algumas eletivas orientadas.
Em 2022 e 2023 daremos continuidade, sem
perder de vista o cerne da nossa proposta- formar o bom cristão e o honesto cidadão- mas
intencionalizar um ensino que vai de uma formação acadêmica que permite ingressar no ensino superior em boas universidades públicas e
privadas até preparar para o mercado de trabalho.
•
ENEM seriado para os alunos do 1º ano
em 2021. O INEP irá propor o ENEM seriado
de Língua Portuguesa e Matemática, conforme
BNCC. Questões objetivas e discursivas, de forma online.

disso, a Evolucional oferece, por meio de sua
plataforma, diagnósticos precisos para escolas
e alunos, permitindo a intervenção estratégica
e pedagógica e contribuindo para a melhora do
desempenho no ENEM.
Iremos adotar no 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio.

Em parceria com a Cambridge, crianças de 3 a
5 anos irão aprender Inglês com naturalidade,
a partir de projetos interdisciplinares,
integrados com os conteúdos trabalhados,
metodologia lúdica e criativa. O Programa
Bilíngue irá se estender até o 9º ano do
Ensino Fundamental, tornando as aulas de
Inglês mais frequentes no currículo escolar
e melhor aprendizagem da segunda língua.

Simulados da Edebê
Serão três simulados Enem com correção TRI, que é a forma de correção
utilizada pela banca do Enem. Os simulados são muito parecidos com o
que o aluno irá vivenciar ao fazer o Enem ao final do EM. Desde a formulação das questões, a correção e o tempo, tanto para cada questão quanto
para a finalização das duas provas, divididas em dois dias. O treinamento
é real e intensivo, para que o aluno esteja bem preparado para enfrentar
os dias de provas, conhecer o tipo de questão formulada e ingressar na
universidade escolhida.

Material Revisional e Simulados ENEM da Editora
Bernouli no 3º ano EM
Coleção Estudo 2V, Caderno de Filosofia e Sociologia, Oficina de
Redação e 3 simulados ENEM com correção TRI. Os estudantes terão
acesso também à Plataforma de Estudos Meu Bernouli que contém
recursos que dão a oportunidade de aprender e de ensinar por meio de
e-books, vídeos, simuladores, games educativos, animações interativas,
exercícios online, conteúdos complementares, simulados digital com
mais de 180 questões com correção TRI, entre outros.

Projeto Vocacional
Psicóloga para orientar os jovens a adquirirem melhor conhecimento de si
e fazer a escolha profissional acertada. Visitas às Universidades Federais
e Faculdades para acesso aos cursos e orientações sobre o mercado de
trabalho e escolha de sua profissão.

Projeto EXATAS MAIS
Para as turmas de 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental II.
Revisitar conceitos e aprofundar habilidades em Matemática.

Projetos Acadêmicos
Crianças e jovens protagonizando suas aprendizagens, desenvolvendo
a competência leitora e a capacidade de pesquisar e explorar o mundo.

AJS - Articulação da Juventude Salesiana
Oficinas de música, teatro e encontros de pastoral para os jovens,
além de Infância Missionária para as crianças.

Formação continuada dos
professores
A Rede Salesiana Brasil de Escolas oferece
um programa de formação continuada para
os educadores, além dos encontros de formação mensais realizados na escola.

Formação para os pais
Superar os desafios da educação contemporânea, pós-pandemia.

esportes
Treinamento de futsal,
vôlei, basquete e handball
para os alunos do EFII e
Médio. Além de desenvolverem aspectos como

Escolinhas
Futsal e vôlei para as crianças do Ensino
Fundamental I.

disciplina e concentração,
os estudantes representam
a ENSA em campeonatos.

Ballet e Capoeira
Para as crianças do Infantil e Fundamental I

Aplicativo para comunicação personalizada,
rápida e eficaz entre família e escola.

Ensino Híbrido:
Atualmente, ele é uma das maiores
tendências da educação. Devido à
pandemia, a ENSA se reinventou e
viu no modelo híbrido grandes possibilidades, pois permite aos educadores utilizarem estratégias mais
variadas. Assim, a tradicional aula
expositiva cede espaço para novos
métodos criativos, que podem ser
praticados dentro e fora da sala de
aula, nos quais a tecnologia tem
papel essencial na personalização
do aprendizado.

Profissionais competentes, com excelente formação
acadêmica, com experiência profissional, buscando
inovação continuamente, comprometidos com a
aprendizagem dos nossos estudantes.

