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APRENDIZAGEM 
INTEGRAL 
E O CURRÍCULO “A interação escola, família e comunidade abre espaço para o 

fomento do diálogo sobre a participação das famílias no espaço 
escolar. Ademais, acaba por incidir na criação de vínculos que 
promovam e construam a justiça social na sociedade e reverberem 
na inserção e no reconhecimento dos colégios como parte constitu-
tiva do contexto social no qual se localizam”. (PEC 99, p.75) 



 O Colégio Anchieta, como um colégio da Rede 
Jesuíta de Educação (RJE), é chamado a promover 
educação de excelência, inspirado nos valores 
cristãos e inacianos. É um centro privilegiado de 
humanização, de evangelização, de educação para 
cidadania, de construção sistemática do 
conhecimento – pessoal e coletivamente efetivado 
na interação entre os vários sujeitos nele envolvidos – 
e de compreensão crítica da cultura e da história. 

 O Projeto Pedagógico do Colégio prioriza a 
formação e a aprendizagem integral, a busca da 
educação para cidadania global, definidos como 
sendo um processo contínuo, permanente e 
participativo que busca desenvolver, harmônica e 
coerentemente, todas e cada uma das 
potencialidades do ser humano – ética, espiritual, 
cognitiva, afetiva, comunicativa, estética, corporal e 
sociopolítica. 



 O objetivo da Pedagogia Inaciana é formar pessoas para o mundo, que possam, ao 
longo de suas vidas, agir a partir dos princípios humano-cristãos, que pressupõem 
conviver e atuar com os outros e para os outros.

 A intencionalidade da Pedagogia 
Inaciana com a formação dos estudantes 
vai além dos saberes específicos das 
ciências: oferece-lhes, também, os 
saberes necessários para que cresçam 
como pessoas, buscando desenvolver 
características e potencialidades que os 
tornem agentes de fé, de amor, de 
engajamento, de saber, de inclusão e de 
mudanças, visando a uma sociedade 
mais justa e fraterna. 



 A intenção é alcançar o desen-
volvimento dos indivíduos na sua 
inteireza, mediado por experiências 
colaborativas, iniciativas pedagógi-
cas e vivências espirituais, na interfa-
ce da corresponsabilidade educativa 
entre os educadores, os alunos e a 
família. Assim, a educação integral 
propõe a articulação dos diversos 
espaços e dos agentes presentes nos 
territórios do ensinar e do aprender, 
em vista do efetivo engajamento na 
missão educativa da Companhia de 
Jesus, que visa ao bem coletivo e a 
uma sociedade mais humana, justa e 
solidária.  



O que é importante saber sobre a 
faixa etária:

 A ONU considera o período da 
adolescência entre os 10 e 19 anos e como 
fase pré-adolescente o período entre os 
10 e os 14 anos. 

 A pré-adolescência é marcada 
pelo fenômeno da puberdade, quando 
nasce a intimidade do indivíduo e o 
despertar do próprio “eu”, quando se 
reconhece a crise do crescimento físico e 
psíquico. Por outro lado, não há ainda 
clareza daquilo que se está enfrentando. 
É a  primeira  vez  que
 o    indivíduo      toma 
consciência   de    suas
limitações e fraquezas,
 fazendo-se necessário
 o    acompanhamento
dos  pais/responsáveis 
neste processo. 
 

 As oscilações emocionais também 
estão presentes e se refletem na 
sensibilidade e na irritabilidade. É esperado 
que nesta fase o adolescente refugie-se no 
isolamento ou em um grupo de amigos por 
afinidade.

 Entre 11 e 14 anos, ingressam em uma 
etapa em que podem apresentar atitudes 
mais maduras e outras mais infantis.

 É aqui que começam a desafiar a 
autoridade dos pais e dos professores, 
concentrando-se em si mesmos, pensando 
que nada de ruim lhes acontecerá, assumindo 
riscos desnecessários em muitas ocasiões.

 Por vezes, sentem dificuldade de 
pensar nas consequências sobre seus 
pensamentos e suas ações.

 Fase de iniciações e de curiosidades 
em relação a sua própria sexualidade, 
relacionamento afetivo, participação em 
festas, experimentação de bebidas 
alcoólicas.



Dicas para os pais:

Organização e estudo

     Estimule o aprendizado.

     Seja presente na escola: você pode acompanhar a rotina 
escolar do seu(sua) filho(a) através do Portal do Colégio 
(ocorrências, frequência e notas).

     O tema e as atividades de casa: defina as regras e, se surgirem dúvidas, a jude-o com os caminhos 
nos quais possa buscar a informação. Não responda ou realize a atividade/consulta por ele. 
Persistindo as dúvidas, oriente seu filho a anotá-las e esclarecer com os professores em sala de aula 
ou nos laboratórios de ensino.

     Incentive seu filho a rever o que foi abordado em aula diariamente.

     Acompanhe a rotina do seu filho: esteja atento às informações do portal do Colégio e do Moodle. 
Converse sobre como foi o dia do seu filho(a),  as situações por ele reveladas, tanto nas questões 
emocionais quanto as relacionadas à aprendizagem.

     Facilite a adaptação no ambiente escolar: mostre entusiasmo e segurança diante das atividades 
e da rotina escolar, de modo geral. Isso fará seu/sua filho(a) confiar na escola e libertar-se de receios 
e angústias que possam estar relacionados a eles. 



Seja presente

     Esteja presente nas reuniões de pais, da APM e demais 
eventos, participando da comunidade escolar. 

    Seja referência positiva nas relações interpessoais. 
Você é o melhor exemplo! 

    Elogie os acertos e incentive sempre seu/sua filho(a) 
a atingir suas metas.

    Seja firme e coerente. Diga quais comportamentos são 
esperados e quais são reprovados.

    A parceria entre família e escola é fator fundamental quando tratamos deste período. Afinal, a escola é 
parte de uma escolha da família, e a parceria educativa entre estas instituições é importante para o 
sucesso de um percurso que está apenas começando.

   É de fundamental importância que os pais/responsáveis sejam presença ativa, conversando com seus 
filhos, levando e buscando nas festas, verificando se há adultos monitorando os eventos e, principalmente, 
se não há oferta de álcool e drogas ilícitas no entorno. 

   Combinações com os pais da turma do(a) seu/sua filho(a): esteja atento, participe e se engaje nas 
combinações com os demais pais, principalmente no que diz respeito às festas, aniversários e eventos. A 
presença de adultos é indispensável.



Alimentação e sono
   O café da manhã é uma das refeições mais importantes, 
pois irá nutrir o organismo após horas de jejum. 

  Fique atento à qualidade do sono, garantindo 8 horas de 
sono noturno.
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Eletrônicos
  Monitore o uso do celular e aparelhos eletrônicos, 
estabelecendo um limite para o uso de jogos eletrônicos e aplicativos. 
Lembre-se de que, mesmo sendo ferramentas de lazer, existe a atividade 
cerebral. Não estar esgotado mentalmente ajudará no aproveitamento 
das atividades de estudos. 

  Esteja atento(a) à rede de contatos do seu/sua �lho(a). 
Lembre-se de que a tecnologia amplia a rede de relações e isso também 
abre margens à vulnerabilidade. 



Espiritualidade:

    Cultivem a espiritualidade: pesquisas apontam que os 
pais são os maiores influenciadores de seus filhos/as 
quando se trata de incentivar a fé.

    No Colégio, são realizados projetos e atividades que 
envolvem a espiritualidade.  Valorizem os relatos e 
conversem com seu filho/a a respeito dos momentos 
vivenciados durante a jornada diária.

    Cultive e incentive momentos em que a família possa estar reunida para conversar 
sobre diferentes aspectos da vida cotidiana e em que cada integrante da família possa 
ter o seu momento de cultivo da espiritualidade e vida interior. 

    Demonstrar apoio e acompanhar o processo de aprendizagem são aspectos que 
envolvem o papel dos pais nesta etapa. A presença e o engajamento dos pais ou 
responsáveis na vida escolar é de grande relevância para a desenvolvimento integral dos 
filhos. 



Dicas de Livros:
Resenha
Cuidar de filhos é uma tarefa complexa e repleta de detalhes e 
de interfaces. O cuidado e a educação dos filhos fazem um elo 
com os demais membros da família, os amigos, a escola e a 
sociedade em geral. Convidamos todos os integrantes desses 
contextos a explorarem essa leitura e a se encontrarem em um 
modo de educar saudável. Buscar conhecimento para educar e 
para cuidar de crianças e adolescentes é essencial. Por isso, essa 
obra convida o leitor a permear o impacto da chegada dos 
filhos, o apego inicial com seus cuidadores, as práticas educati-
vas e temas da conjugalidade e da separação dos pais. Também, 
busca auxiliar os pais a desenvolver hábitos saudáveis, como  
empatia, responsabilidades, sono, atividade física, alimentação e 
práticas meditativas. Os desafios mais comuns, como a vida 
social e a relação com os pais na adolescência, a diversidade 
sexual e a regulação emocional e abuso de drogas e da tecnolo-
gia, são temas contemplados nessa obra.



 

 

 

 

 

 

 

 

Dicas de Filmes:

Sinopse:
Não recomendado para menores de 10 anos
Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um garoto que 
nasceu com uma deformação facial, o que fez com 
que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, 
ele, pela primeira vez, frequentará uma escola 
regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa 
lidar com a sensação constante de ser sempre 
observado e avaliado por todos à sua volta.


