Matriz Curricular com vigência a partir de 2018
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Eixos Temáticos
Currículo Integrado
Identidade e Autonomia Pessoal
Socialização com o Outro e com o Meio
Representações e Linguagens (visual,
matemática, verbal-oral e escrita)
Tecnologia e Estratégia: Projeto
MenteInovadora e Informática Educativa
Música*
Língua Alemã*
Educação Física*
Atividades Complementares Obrigatórias
Educação Financeira
Hora do Conto
Hora da Leitura
Meditação
Total semanal
Total anual
Total geral
Atividades Facultativas
Oficina
Coral Infantil (Inf 4)
Escolinhas
Futsal (Inf 4)
Judô (Inf 2, 3 e 4)
Outras Atividades
Casa da Música (instrumentos musicais)
Feira do Livro
Mostra de Trabalhos
Noite das Lanternas
Turno Integral (Brinquedoteca)
Walk Together (alemão, inglês)

3200

Observações:
1) Os componentes curriculares assinalados com um asterisco (*) são ministrados por um
professor especialista.
2) A Hora do Conto e a Tecnologia e Estratégia são atividades que ocorrem semanalmente de
forma transversal. Nas aulas de Tecnologia e Estratégia, serão trabalhados o projeto
MenteInovadora e atividades de introdução à tecnologia e informática para Inf 3 e 4.
3) A Hora da Leitura acontece duas vezes por semana por quinze minutos em horários fixos e
dias alternados. Nesta atividade as professoras leem para os alunos um material de livre
escolha.
4) A Educação Financeira, como ferramenta de educação para o consumo responsável, é
atividade que ocorre de forma transversal.
5) A Meditação acontece semanalmente, sob a coordenação do pastor escolar, e é um
momento de reflexão de um tema relevante com todas as turmas.
6) As oficinas e as escolinhas esportivas são sempre definidas no início de cada ano letivo.
Entende-se como oficinas as atividades oferecidas gratuitamente pela escola. Já as
escolinhas são atividades cobradas separadamente. As atividades facultativas ocorrerão
somente com um número mínimo de participantes, número esse fixado anualmente no
CTAP.
7) Walk Together é a escola de idiomas do Colégio Sinodal, As aulas acontecem no
contraturno e são extraclasses. As atividades são abertas à comunidade escolar e ao
público em geral.
8) O Turno Integral (Brinquedoteca) é oferecido no contraturno do Ensino Regular para os
alunos que necessitam de período integral na escola. As crianças podem frequentar cinco
ou três dias, dependendo da necessidade.

