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É importante ressaltarmos que a BNCC também constará como alicerce para os estudos, sendo

instrumento de gestão pedagógica na construção dos referenciais curriculares para o desenvolvimento

dos nossos projetos pedagógicos.

* Base Nacional Comum Curricular - documento que define o conjunto de aprendizagens essenciais, as 

quais todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.
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Fonte: INEP.



Prezada Família, Queridos Alunos,

O projeto Brilhar surgiu em 2001 com a proposta pedagógica inovadora e

dinâmica, fundamentada nos quatro pilares do Conhecimento da UNESCO –

aprender a conhecer, aprender a conviver, a fazer e a ser – cujo objetivo é

fomentar o desenvolvimento de competências emocionais para humanização,

ou seja, do trabalho pedagógico pautado em valores humanos.

Assim, de 08 a 12/08, os alunos do 9° ano ao Ensino Médio vivenciarão ao

longo da semana, experiências e atividades que envolverão o trabalho direto

com as competências e habilidades socioemocionais constantes na BNCC –

Base Nacional Comum Curricular.

O objetivo é mergulhar nossos estudantes em situações-problemas, dinâmicas

e reflexões que os auxiliem na tomada de decisões e melhores escolhas na

adolescência.

Em 2022, contaremos com a parceria da Casulo Saúde Integrada

(@casulosaudeintegrada), empresa formada por vários especialistas na área

de psicologia, psicoterapia e psiquiatria dedicada à saúde mental, ao

autoconhecimento e desenvolvimento humano.

Acompanhe alguns cliques através das nossas redes sociais e site

www.vitoriaregia.net!

Equipe Pedagógica do 9° ano ao Ensino Médio
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9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO

“(RE)APRENDENDO A CONVIVER – A IMPORTÂNCIA DA AUTODISCIPLINA, RESPEITO A

DIVERSIDADE, BOM USO DA TECNOLOGIA E PROJETO DE VIDA”.

Objetivos:

• AUTODISCIPLINA: Descobrir formas mais adequadas de desenvolver hábitos de estudos,

viabilizando a construção da rotina diária, ampliando o interesse pelos componentes

curriculares e entendendo sua importância no processo de construção do conhecimento;

• DIVERSIDADE, ÉTICA E RESPEITO: Cultura, Racismo, Bullying, Mídia e Adolescência em

foco;

• EMPATIA E TECNOLOGIA: Mostrar aos nossos alunos que, muito além do número de “likes”

ou seguidores nas redes sociais, o importante é conectar-se com aqueles que fazem parte da

caminhada e que torcem por eles no dia a dia – família e amigos;

• PROJETO DE VIDA: Desenvolvimento dos pilares do projeto de vida: social, pessoal e

profissional;

Ações do projeto:

• Encontros periódicos com a Orientação Educacional para estabelecer um plano para rotina de

estudos;

• Incentivo a participação nas olimpíadas e concursos escolares;

• Ações solidárias (bem para si e para o outro);

• Bate-papo com especialistas sobre:

- Diversidade, Redes sociais, Ética, Cultura, Racismo, Bullying, Mídia e Adolescência;

- O jogo digital como recurso positivo para aprender e se divertir (parceria Expertize Cursos

Digitais);

- Rodas de Conversas Interdisciplinares;

- Aulas Interdisciplinares;

- Experiências e aulas de campo;

- Giro das Profissões – Testes vocacionais, visitas às faculdades e universidades (ambiente

acadêmico).

- Promover o compartilhamento de materiais junto às famílias por meio digital com orientações

para pais e filhos sobre adolescência, limites, tecnologia e carreira;
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Todo jardim começa com um sonho de amor.

Antes que qualquer árvore seja plantada

ou qualquer lago seja construído,

é preciso que as árvores e os lagos

tenham nascido dentro da alma.

Quem não tem jardins por dentro,

não planta jardins por fora

e nem passeia por eles...

Rubem Alves
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PARTICIPE!

ACOMPANHE OS RESULTADOS ATRAVÉS DOS 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

@instavitoriaregia.net

App Vitória-Régia

Plataforma Plurall

Grupos de Pais  - Lista de transmissão 

pelo Whatsapp

Site: www.vitoriaregia.net


