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Organização Curricular 
 
 Língua Portuguesa 
 Matemática 
 Ciências 
 História 
 Geografia 
 Ciências Sociais 

 Arte 
 Educação Física 
 Inglês 
 Espanhol 
 Biologia, Física e Química (9º ano) 

 

Composição do material 
 
Livros espiralados, contendo a teoria em capítulos e as atividades, sequencialmente numeradas. São 
nove volumes anuais. Do Grupo 1 ao Grupo 6, um volume para cada grupo. Do Grupo 7 ao Grupo 9, um 
volume para cada dois grupos, totalizando 9 livros. 
 
Livros de Inglês e Espanhol, um para cada disciplina, contendo teoria e atividades, que serão usados 
durante todo o ano letivo. 
 
 Novidades para 6º Ano: 
 - Coleção Infinito 
 - Projeto Amigável Mente 
 

Tecnologia Educacional 
 
Portal COC (coc.com.br) 
 

 Livro Eletrônico: Os livros de sua coleção digitalizados e disponibilizados no portal, permitindo o 
estudo no computador. 

 Plantão On-line: atendimento com professores, via web, em agendamentos diferenciados. Aulas 
abertas em chats para que o estudante tire suas dúvidas e aprofunde seus conhecimentos nos 
exercícios do material didático. Tudo isso com agendamentos segmentados por disciplina. 

 Banco de Simulados: avaliações nacionais do COC dos últimos 5 anos, com gabarito e questões 
comentadas. 
 

Projeto Leitura e Cia. 
 
Soluções educacionais digitais para o desenvolvimento de habilidades leitoras. O aluno conta com livros 
físicos, textos virtuais, fóruns e ferramentas de acompanhamento da leitura, orientação e reflexão, 
entre elas, vídeos com os autores ou editores das obras e manuais de utilização. Além de itens de 
avaliação, o Leitura e Companhia oferece relatórios que mensuram diferentes avaliações diagnósticas 
acerca do desenvolvimento individual das habilidades leitoras do aluno. 

 
Sala 3D 
 
Aulas com projeção estereoscópica e efeito 3D que proporcionam o que há de mais avançado em 
tecnologia educacional. 
 



Avaliações 
 
A composição da média bimestral se dará como segue: 
 

 Português, Matemática, Ciências, História, Geografia: 
 

𝐌é𝐝𝐢𝐚 𝐁𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥 =
(PB x 4) + (PT x 4) + (AC x 2)

10
 

 
 Inglês, Espanhol: 

 

𝐌é𝐝𝐢𝐚 𝐁𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥 =
(PB x 4) + (AD x 4) + (AC x 2)

10
 

 
 Ciências Sociais: 

 

𝐌é𝐝𝐢𝐚 𝐁𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥 =
PB +  AC

2
 

 
 Artes, Educação Física: 

 

𝐌é𝐝𝐢𝐚 𝐁𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥 =
(PB x 4) + (AC x 6)

10
 

Onde: 
 
PB = prova bimestral  AC = avaliação contínua 
PT = prova tarefa  AD = avaliação diversificada 
 

Prova Tarefa (Semanal) 
 
O objetivo da prova tarefa é estimular no aluno o hábito diário de estudo, propiciando a aprendizagem 
contínua. 
 
A prova tarefa é semanal e baseada nos exercícios de aplicação em sala de aula e nos exercícios 
propostos a serem realizados em casa. 
 

Composição da PT: 
 

 5 questões de Múltipla Escolha das disciplinas: Português, Matemática, Ciências, História e 
Geografia, totalizando 25 questões.  
 
Para o 9º ano: 

 5 questões de Múltipla Escolha das disciplinas: Português, Matemática, História e Geografia e 2 
questões de Biologia, Física e Química, totalizando 26 questões. 

 
 
 
 
 



Prova Bimestral 
 
As provas bimestrais seguem datas conforme calendário anual. Constam das mesmas todo o conteúdo 
trabalhado no bimestre, em cada disciplina. As provas bimestrais são de formato dissertativo. 
 

Avaliação Nacional (Simulado) 
 
São quatro provas no ano, corrigidas com o uso da Teoria da Resposta ao Item (TRI). O TRI é um sistema 
capaz de analisar as questões que o estudante respondeu corretamente e dar um peso específico para 
cada acerto. Este modelo de correção é utilizado no ENEM. 
 
As avaliações nacionais são elaboradas pela equipe editorial do COC e aplicadas em todas as escolas do 
sistema, no mesmo dia e horário. 
 
Este é um excelente parâmetro de avaliação de nossos alunos e de nossa escola, comparativamente a 
outras escolas parceiras do Sistema COC, pois nos relatórios de desempenho são fornecidas as 
classificações nacionais, inclusive por matéria, segundo o número de acertos e, também, a classificação 
local da prova. 
 
As notas das Avaliações Nacionais compõem a planilha de PTs, através do número de questões de cada 
disciplina, perfazendo, conjuntamente, 40% da nota bimestral. 
 

Recuperação Bimestral 
 
Os alunos que apresentarem rendimento abaixo da média 6,0 (seis) serão encaminhados à recuperação 
bimestral. 
 
As provas de recuperação bimestral seguem datas conforme calendário anual. Constam das mesmas 
todo o conteúdo trabalhado no bimestre, em cada disciplina. As provas de recuperação bimestral são de 
formato dissertativo. 
 
A média final do bimestre após a recuperação será calculada da seguinte forma: 
 

 Se a nota obtida na recuperação for igual ou inferior à nota bimestral, esta se mantém 
inalterada. 

 Se a nota obtida na recuperação for superior ou igual a seis, a nota bimestral será substituída 
pela média 6,0 (seis). 

 Se a nota obtida na recuperação for inferior a 6,0 (seis), porém superior à nota bimestral, será 
considerada a da recuperação. 

 
Obs. 1: Para a disciplina de Português a nota da Recuperação Bimestral é composta pela Prova de 
Português (peso 3) e a Prova de Redação (peso 1)  
 
Obs. 2: No 4º bimestre não há recuperação bimestral. Assim sendo, o aluno que não atingiu a média 
anual estará automaticamente em recuperação final. 
 



Recuperação Final 
 
O aluno que apresentar rendimento anual abaixo de 24 pontos, ou seja, média anual dos 4 bimestres 
menor que 6,0 (seis), será encaminhado à recuperação final. 
 
O processo de recuperação final é composto de 2 instrumentos de avaliação: uma lista de exercícios 
com peso 2 e uma prova dissertativa com peso 8. 
 
A média final após a recuperação será calculada pela média simples entre a média anual e a nota da 
recuperação conforme a fórmula a seguir: 
 

𝐌é𝐝𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 =
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

2
 

 
Para aprovação a média final deverá ser ≥ 6,0 (maior ou igual a seis). 
 
Obs.: Para a disciplina de Português a nota da Recuperação Final é composta pela Prova de Português 
(peso 6), a Prova de Redação (peso 2) e a Lista de Exercícios (peso 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Normas Gerais 
 
Entrada e Saída 
 
Entrada e saída dos alunos do Ensino Fundamental II são realizadas pelo portão da Rua Ângelo Piovani. 
 
A saída antecipada, por qualquer motivo, só poderá ser realizada frente à presença dos 
pais/responsáveis, sob necessidade comprovada e mediante registro em livro próprio. 
 
A tolerância para ingresso na sala de aula é de 5 minutos após o 1º sinal. 
 
Será permitido o ingresso do aluno na escola, na 2ª aula, somente com registro em livro próprio e 
autorização por escrito da secretaria. 
 
Após o início da 2ª aula não será mais permitido o ingresso do aluno na escola exceto mediante 
atestado médico. 
 
Não serão permitidos ao aluno, durante o bimestre, mais que dois atrasos no horário de entrada. Caso 
ocorra o 3º atraso, o ingresso do aluno, nesse dia, será vetado. 
 
Uniforme 
 
O uso do uniforme é obrigatório por medidas de segurança, organização e disciplina. O uniforme 
consiste em: 
 

 camiseta com o logotipo padrão da escola. 
 blusa com o logotipo padrão da escola. 
 calça, shorts, bermuda ou saia azul marinho sem qualquer detalhe colorido (faixas, 

desenhos, etc.). 
 
Não é permitido, sob nenhuma circunstância, o acesso do aluno sem uniforme nas dependências da 
escola durante as aulas ou atividades acadêmicas, inclusive no contra turno (plantões, treinos, provas de 
recuperação, provas substitutivas, etc.). 
 
Não é permitido o uso de camisetas promocionais de eventos que tiveram algum vínculo com a escola 
em anos anteriores (AUE, ENEM, Formatura do 9º Ano, Formatura do Terceirão, Corridas, etc.). 
 
Em dias muito frios os alunos poderão utilizar suéter debaixo da blusa oficial do uniforme. 
 
Não são aceitas blusas de moletom que não sejam a do uniforme oficial. 
 
Não é permitido o uso de boné ou capuz dentro da sala de aula. 
 
Não é permitido o uso de calça jeans. 
 
Sugerimos sempre usar tênis. 
 
Não é permitido o uso de sandálias/chinelos. 



Material 
 
É obrigação do aluno comparecer à escola com o material completo. A escola não se responsabiliza pela 
perda de materiais em seu recinto. Sugerimos que todo material, inclusive o uniforme, contenha o 
nome do aluno. 
 
Após o início das aulas às 07h15min é vedada a entrega aos alunos de qualquer material pertinente às 
aulas do dia (livro, caderno, dicionário, trabalhos, etc.). 
 
Agenda Escolar 
 
É imprescindível que o aluno traga diariamente a agenda para a escola pois é importante para a 
organização do estudante. Os pais deverão verificar diariamente a agenda de seus filhos, observando as 
possíveis comunicações da escola, bem como tarefas de casa, trabalhos, saídas pedagógicas, etc. 
 
Reunião de Pais 
 
As reuniões de pais e professores ocorrerão conforme datas divulgadas em calendário oficial (veja neste 
documento em Calendários). Ainda assim os pais/responsáveis serão previamente lembrados das 
reuniões através de nossas redes sociais. 
 
Provas Substitutivas 
 
Caso ocorra a perda de Prova Bimestral, Prova de Recuperação ou Avaliação Nacional o aluno poderá 
requerer prova substitutiva mediante: 
 

 Atestado médico do dia da prova perdida; ou 
 Pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por avaliação. 

 
Procedimento para requerimento da prova substitutiva: 
 

 O aluno ou pai/responsável deverá preencher o requerimento na secretaria da escola no dia 
seguinte (24 horas) à realização da prova perdida. 

 Deverá guardar o comprovante do requerimento e apresentá-lo no dia da prova para o professor 
responsável pela aplicação. 

 
Se o aluno não comparecer no dia da prova substitutiva não haverá uma nova data, ficando assim, sem 
nota. E neste caso também não será devolvida a taxa paga. 
 
Não há prova substitutiva para a prova tarefa. Em caso de não comparecimento a uma PT, somente 
apresentação de atestado médico (a ser entregue diretamente à coordenação) fará com que a avaliação 
perdida seja abonada. Para qualquer outro motivo a nota da PT daquele dia será 0 (zero). 
 
No caso dos alunos que perderem, por motivo de doença, várias provas bimestrais, novas datas serão 
agendadas junto à coordenação/direção. 
 
Importante: nos casos de atestados médicos, estes somente serão aceitos até o 1º dia em que o aluno 
retornar às atividades da escola após o afastamento. 



Importante: Uso de Telefone Celular 
  
É vedado ao aluno portar telefone celular nas dependências da escola (salas de aula, pátio, banheiros, 
quadra, biblioteca, etc.) mesmo para os recursos multimídias (música, jogos, mensagens de texto, 
acesso à internet, etc.) durante o período regular de aula (das 7h15min às 12h15min). Durante este 
período o aparelho deve estar desligado e guardado na mochila. 
 
Se necessária qualquer comunicação com pais/responsáveis, o aluno deverá se encaminhar à secretaria 
para que os funcionários entrem em contato ou permitam o uso do telefone da recepção. 
 
EM CASO DE RETENÇÃO DO APARELHO CELULAR EM VIRTUDE DO USO NAS DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA EM HORÁRIO INADEQUADO, O MESMO FICARÁ SOB CUSTÓDIA DA DIREÇÃO/COORDENAÇÃO 
E SOMENTE PODERÁ SER RETIRADO PELOS PAIS ESTANDO O ALUNO AUTOMATICAMENTE 
ADVERTIDO. 
 

Outras Atividades 
 

 Treinos: basquete, vôlei, handebol e futsal. 
 Oficinas de Robótica, Internet das Coisas e Programação. 
 Programa Bilíngue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendários 
 

Avaliações Nacionais (Simulados) 
 

    1º Bimestre - AN1 = 10 de abril (quarta-feira) 
    2º Bimestre - AN2 = 12 de junho (quarta-feira) 
    3º Bimestre - AN3 = 04 de setembro (quarta-feira) 
    4º Bimestre - AN4 = 23 de outubro (quarta-feira) 

 
Horário Especial nos dias das Avaliações Nacionais 
 

7h15 às 8h00 = 1ª aula 
8h00 às 8h45 = 2ª aula 
8h45 às 9h00 = intervalo 
9h00 às 9h45 = 3ª aula 
9h45 = início da avaliação 
11h30 = entrega de gabaritos 
11h45 = saída permitida 
12h15 = fim da avaliação 

 
Avaliações Bimestrais 

 
Calendário de Provas Bimestrais 

1º BIMESTRE      

 
12 abril 

(sexta-feira) 
15 abril 

(segunda-feira) 
16 abril 

(terça-feira)  
17 abril 

(quarta-feira) 
18 abril 

(quinta-feira) 
07h15 - 08h45 Português Geografia Ciências História Matemática 
09h00 - 10h30 Aula Aula Aula Aula Aula 

10h45 - 12h15 Redação Espanhol Ciências Sociais Inglês Arte / Ed. Física 
      

2º BIMESTRE      

 
24 junho 

(segunda-feira) 
25 junho 

(terça-feira) 
26 de junho 
(quarta-feira) 

27 junho 
(quinta-feira) 

28 junho 
(sexta-feira) 

07h15 - 08h45 Matemática Ciências História Geografia Português 
09h00 - 10h30 Aula Aula Aula Aula Aula 

10h45 - 12h15 Arte / Ed. Física Ciências Sociais Inglês Espanhol Redação 
      

3º BIMESTRE      

 
23 setembro 
(segunda-feira)  

24 setembro 
(terça-feira)  

25 setembro 
(quarta-feira) 

26 setembro 
(quinta-feira)  

27 setembro 
(sexta-feira)  

07h15 - 08h45 Português Ciências História Geografia Matemática 
09h00 - 10h30 Aula Aula Aula Aula Aula 

10h45 - 12h15 Redação Ciências Sociais Inglês Espanhol Arte / Ed. Física 
      

4º BIMESTRE      

 21 novembro 
(quinta-feira) 

22 novembro 
(sexta-feira) 

25 novembro 
(segunda-feira) 

26 novembro 
(terça-feira) 

27 novembro 
(quarta-feira) 

07h15 - 08h45 Geografia Matemática Português Ciências História 
09h00 - 10h30 Aula Aula Aula Aula Aula 

10h45 - 12h15 Espanhol Arte / Ed. Física Redação Ciências Sociais Inglês 



Recuperações Bimestrais 
 

Calendário de Provas de Recuperação Bimestral 
1º BIMESTRE      

 2 maio 
(quinta-feira) 

3 maio 
(sexta-feira) 

6 maio 
(segunda-feira) 

7 maio 
(terça-feira) 

8 maio 
(quarta-feira) 

15h00 - 16h30 Matemática Português Ciências História Geografia 
16h30 - 18h00 Arte / Ed. Física Redação Ciências Sociais Inglês Espanhol 

      

2º BIMESTRE      

 5 agosto 
(segunda-feira) 

6 agosto 
(terça-feira) 

7 agosto 
(quarta-feira) 

8 agosto 
(quinta-feira) 

9 agosto 
(sexta-feira) 

15h00 - 16h30 Ciências História Geografia Matemática Português 
16h30 - 18h00 Ciências Sociais Inglês Espanhol Arte / Ed. Física Redação 

      

3º BIMESTRE      

 7 outubro 
(segunda-feira) 

8 outubro 
(terça-feira) 

9 outubro 
(quarta-feira) 

10 outubro 
(quinta-feira) 

11 outubro 
(sexta-feira) 

15h00 - 16h30 Ciências História Geografia Matemática Português 
16h30 - 18h00 Ciências Sociais Inglês Espanhol Arte / Ed. Física Redação 

 
Recuperação Final 
 

Calendário de Provas de Recuperação Final 
Rec. Final 11 dezembro 

(quarta-feira) 
12 dezembro 
(quinta-feira) 

13 dezembro 
(sexta-feira) 

16 dezembro 
(segunda-feira) 

17 dezembro 
(terça-feira) 

07h30 – 09h00 Português Matemática História Geografia Ciências 
09h00 – 10h30 Redação Espanhol Inglês Ciências Sociais Arte / Ed. Física 

 
Reunião de Pais 
 

1º Bimestre = 27 de abril (sábado) 
2º Bimestre = 03 de agosto (sábado) 
3º Bimestre = 05 de outubro (sábado) 
4º Bimestre = 03 de dezembro (terça feira) 

 
Horários de atendimento: 
 

 6º e 7º anos = 09:00 às 10:30. 
 8º e 9º anos = 10:30 às 12:00. 


