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INFORMATIVO 2019 
 
 

 

SUCESSO 
 
 

 Há ao menos duas maneiras básicas de conseguir sucesso na vida.  

 Ou você possui um talento excepcional em alguma área de atividade e explora 

isso, ou você segue o caminho comum e correto de disciplina, estudo, esforço, 

humildade, privações e trabalho para conseguir o que deseja.  

 Em qualquer uma delas, não existe sonhos se realizando da noite para o dia. 

Nenhuma árvore nasce, cresce e oferece frutos instantaneamente. Tudo demanda 

trabalho, paciência e dedicação.  

 E também não existe sorte. O que existe é estar no lugar certo, na hora certa - 

mas não por coincidência, mas por estar ativo no jogo!  

 Não existe essa história de marcar um gol estando no banco de reservas.  

 Você tem que estar em campo, chamando o jogo pra si, tomando a 

responsabilidade: a responsabilidade por si próprio, de quem faz a própria vida, e 

de quem não espera, mas faz acontecer. 

Augusto Cury 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA DO CEAMO 

 
MISSÃO 
Por quê? 

 Formar cidadãos críticos, conscientes e competentes; 

 Desenvolver uma ação educativa de qualidade que integre o aluno no seu meio, 
como sujeito, tornando-o um ser participativo e autônomo para enfrentar os desafios 
do mundo moderno. 
 
VISÃO 
O quê? 
Tornar a escola um espaço de diversão e de construção do conhecimento, um lugar de 
debates e diálogos, fundamentados na reflexão coletiva, na análise contínua, 
oferecendo as condições necessárias para que o aluno adquira competências para a sua 
formação como ser capaz de atuar na sociedade como agente de transformação social. 
 
VALORES 
Como? 
Direcionado por seu Projeto Político Pedagógico, oferecer uma educação que resgate o 
valor do aluno como pessoa, ser pensante, político, solidário, digno, responsável... 
 

DIRETRIZES PARA O ANO LETIVO DE 2019 

  

O CEAMO terá um ano letivo de 200 dias, distribuídos por 40 semanas, com 06 horas-
aula diárias, sendo 05 aulas de 50 minutos e 01 aula de 45 minutos. O turno vespertino 
será destinado a aulas de laboratório (Física, Química e Redação) e aulas de Reforço em 
Matemática. Os sábados serão reservados para reposição de aulas e aulas de campo, 
conforme cronograma, constante no Calendário Escolar. As avaliações também seguirão 
cronograma e acontecerão no contra turno, às segundas-feiras. 
 

 HORÁRIOS DE AULA 
Matutino                                                       Vespertino 

07:10 – 08:00                                             14:00 – 15:20 

08:00 – 08:50                                             15:20 – 16:40 

08:50 – 09:40                                             16:40 – 17:00 Intervalo 

09:40 – 10:30                                             17:00 – 18:20 

10:30 – 10:50 Intervalo 

10:50 – 11:40 

11:40 – 12:25 



REGULAMENTO DO ALUNO 

 
 Será exigida do aluno a frequência mínima de 75% do total de horas letivas. 

 Quando houver atraso para a primeira aula, o aluno será encaminhado à 

Coordenação para assinar no Registro de Ocorrências.  

 O aluno deverá encaminhar-se para a sala de aula no primeiro toque. Após o segundo 

toque, já é considerado atraso não sendo mais permitida a sua entrada sem o 

encaminhamento da Coordenação. 

 Saídas antecipadas somente serão aceitas, quando solicitadas por escrito, junto à 

Secretaria do colégio, ou justificadas, verbalmente, pelos pais ou responsáveis. 

 Os alunos que chegarem atrasados para as provas e para os simulados, só terão 10 

minutos de tolerância.  

 Medidas socioeducativas serão aplicadas pela inobservância dos deveres e normas do 

Estabelecimento, visando promover o bom funcionamento dos trabalhos escolares, a 

manutenção da ordem e a formação do educando.  

 Poderão ser aplicadas aos alunos as seguintes medidas: advertência verbal e escrita; 

suspensão temporária de participação em qualquer tipo de atividade escolar; exclusão, 

pela Direção, com o cancelamento da matrícula e a expedição de transferência; recusa à 

renovação de matrícula.  

 O aluno suspenso, só retornará a sala de aula após contato da Coordenação com os 

pais ou responsáveis. 

 

SISTEMA DE CONTROLE DISCIPLINAR 

 
 Durante o ano os alunos são orientados no sentido de conscientizar-se sobre as 
normas e os princípios da Escola, para que possam pautar sua conduta com esses 
conceitos. 
 O aluno que descumprir as normas da Escola será punido da seguinte forma: 

a) Indisciplina: de 0,5 (cinco décimos) a 1,0 (um ponto). 
b) Atraso no horário de chegada para as aulas: 0,1 (um décimo) a cada atraso a partir 

da 6ª ocorrência. 
c) Não apresentação das tarefas escolares: 0,1 (um décimos). 
d) Não apresentação do material didático (livros e cadernos): 0,1 (um décimos). 

 
Observações: 

1) Quando o aluno atingir quatro pontos disciplinares, será solicitada a presença dos 
pais ou responsáveis a fim de que o tomem ciência do fato. 

2) Quando o aluno atingir oito pontos disciplinares será solicitada a presença dos 
pais ou responsáveis à Escola para assinar um Termo de Compromisso como 



advertência sobre as possíveis consequências advindas das ocorrências 
disciplinares. 

3) Quando o aluno atingir um total de 10 (dez) pontos disciplinares, será convidado a 
sair da Escola. 

4) Os pais e/ou responsáveis poderão ser chamados ao Colégio logo na primeira falta 
disciplinar, desde que a falta assim justifique. 

 

SÃO DEVERES DO ALUNO 

 
 Frequentar, com assiduidade e pontualidade, as aulas e demais atividades escolares.  

 Apresentar-se, no estabelecimento, em qualquer horário, devidamente 

uniformizado: calça jeans azul e camisa branca padronizada, tênis branco ou preto, 

short e camisa padronizada para a prática da Educação Física. 

 O aluno será o único responsável para entrega de trabalhos e material necessário 

para aula. 

 Respeitar as normas disciplinares do estabelecimento dentro e fora dele, quando em 

atividades didáticas, culturais ou recreativas, promovidas por esta instituição. 

 Colaborar na preservação do patrimônio escolar, respondendo pelos danos causados, 

inclusive indenizando-os, quando solicitado. 

 Abster-se de atos que perturbem a ordem, ofendam os bons costumes ou importem 

em desacato às leis, às autoridades escolares, professores, colegas e funcionários. 

 Comunicar à direção e/ou coordenação o seu afastamento temporário por motivo de 

doença ou por outros motivos. 

 Observar, fielmente, os preceitos de higiene pessoal, bem como zelar pela limpeza e 

conservação das instalações, dependências, material e móveis do Estabelecimento.  

 Manter atitude adequada e de respeito com os colegas, evitando beijos e carícias;  
 Evitar desculpas de estudo, para vir à escola ou a atividades extraescolares, em turno 
contrário ao matriculado para encontros e namoros. 
 Evitar manifestações afetivas próprias do namoro, dentro da escola e/ou em 
atividades extraescolares, por se tratar de um ambiente frequentado por crianças e pré-
adolescentes não envolvidos ainda com esse sentimento, bem como por profissionais e 
familiares. 
 Solicitar o requerimento de 2ª chamada de atividades a que o aluno tenha perdido, 
no prazo máximo de 48 horas (úteis) - 2 dias após sua realização*. A partir da 
apresentação do requerimento, a coordenação determinará a data para a realização 
da 2ª chamada. Caso o aluno não compareça para realização da atividade, sem 
justificativa antecipada, perderá o direito de fazê-la e será atribuído nota zero, 
conforme Artigo 42, parágrafo único, do Regimento Interno.   
 O aluno será isento da taxa de 2ª chamada mediante apresentação de atestado 
médico na realização do requerimento. 



 Apresentação do requerimento com o atestado após o prazo determinado, invalidará 
o direito à 2ª chamada. 
 

SÃO DIREITOS DO ALUNO 

 
 Participar das atividades escolares, sociais, cívicas e recreativas, destinadas a sua 

formação, promovidas pela escola. 

 Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparações nem 

preferências, pela comunidade escolar. 

 Utilizar as dependências do estabelecimento que lhe forem destinadas de forma 

correta e nos horários para isto reservados. 

 Ser orientado em suas dificuldades. 

 Tomar conhecimento, através do boletim escolar ou de outro meio próprio, das notas 

e frequências obtidas. 

 Receber seus trabalhos, tarefas e provas devidamente corrigidas e avaliadas em 

tempo hábil.  

 Preencher requerimento solicitando segunda chamada de atividades avaliativas, no 

prazo de 48 horas úteis após sua realização. 

 Apresentar atestado médico ou outro recurso legal para justificar sua ausência a 

qualquer atividade da Escola. 

 Procurar a Coordenação para ser ouvido frente às dificuldades encontradas em sala 

de aula. 

 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO 

 
 O aluno terá seu desempenho avaliado através de atividades diárias informais, sob a 

orientação do professor e, também, através de avaliações escritas formais:  individuais 

e/ou coletivas. 

 O CEAMO adotará, em seu processo avaliativo, o sistema de notas de 0 a 10,0. A 

avaliação de cada uma das três unidades letivas deverá ser subdividida em três etapas, 

valendo de 0 a 10,0 cada uma, somada e dividida igualmente.  

 O aluno que perder a avaliação na data pré-fixada, terá 48h para entrar com 

requerimento, pagando a importância de R$ 30,00 (trinta reais) por disciplina, caso não 

apresente atestado médico. Sem atestado médico, só serão aceitos até três 

requerimentos por trimestre. 

 As atividades de segunda chamadas serão realizadas no último sábado de cada mês. 



 A Escola realiza aulas de campo, buscando ampliar os conteúdos trabalhados em sala 

de aula. O aluno que não for à aula de campo poderá fazer uma avaliação referente aos 

dados geográficos e históricos dos locais visitados.  

 Em cada trimestre, o aluno submeter-se-á a 01 (um) simulado com 90 questões, 

valendo 10,0 pontos. O aluno só poderá entregar o Simulado faltando 1 hora para o seu 

término.  O simulado do 9º ano constará de 80 questões. 

 Será atribuída nota zero à inexecução pelo aluno de trabalho, exercício, simulado, 

prova ou atividade, inclusive recuperação, que se destinar à avaliação, a menos que 

haja a devida justificativa.  

 Nas 3ª séries, serão oferecidos simulados específicos para FUVEST e UNICAMP. 

 Quando houver simulado FB dentro do trimestre, será considerada a nota mais alta. 

 
DA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 
 Será considerado aprovado à série seguinte, o aluno que obtiver nota ≥ a 7,0 em cada 

disciplina, nas avaliações normais e nas recuperações a que estiver sujeito, e o mínimo 

de 75% de frequência do total de aulas e de atividades da série. Será submetido à 

recuperação, o aluno que obtiver nota inferior a 7,0. 

 Será considerado recuperado, no primeiro e no segundo trimestres, aquele que 

obtiver nota igual ou superior a 7,0 em cada trimestre, considerando-se a média 

aritmética entre os resultados do trimestre e os obtidos na recuperação, conforme a 

seguinte fórmula: MT =  (NT + R)/2. Se a média for inferior a nota do trimestre, 

prevalecerá a maior. 

 Será cobrado o valor de R$ 25,00 por cada disciplina em recuperação. O aluno deverá 

procurar a tesouraria da Escola, para efetivar o pagamento, antes de iniciar o período 

de recuperação. 

 A recuperação do primeiro trimestre será oferecida no período de 04 a 31/05, 

segundo horário pré-estabelecido. A recuperação do segundo trimestre será de 17/08 a 

13/09. Este período destinar-se-á aula e à realização de avaliações. O processo de 

recuperação ocorrerá em horário inverso ao horário de aula e aos sábados.  

 Se no final do terceiro trimestre, após a recuperação, o aluno não obtiver os pontos 

exigidos para a aprovação, submeter-se-á a uma Recuperação Final, e será aprovado se 

obtiver média aritmética 6,0 (seis), considerando-se a média dos trimestres e a 

recuperação final. 

 
 
 



É VEDADO AO ALUNO 

 
 Promover jogos, excursões, sorteios, coletas ou campanhas de qualquer natureza, 

sem prévia autorização da direção. 

 Ocupar-se, durante as aulas, de assuntos a elas estranhos. 

 Ausentar-se da sala de aula sem a permissão do professor. 

 Sair de sala, quando da troca de professores, durante a aula. 

 Trazer para o colégio material estranho aos estudos (celulares, fones de ouvido, 

rádio e objetos eletrônicos em geral, armas, estiletes, bolas, bonés, bombons, etc). 

 Namorar dentro do âmbito escolar ou em atividades extracurriculares, bem como 

apresentar manifestações exageradas de carícias com os colegas, professores e 

funcionários. 

 Utilizar-se de livros didáticos, específicos de professor. 

 Utilizar os computadores da Biblioteca da Escola, (destinados exclusivamente para o 

desenvolvimento de trabalhos e pesquisas educacionais), para fins pessoais. 

 Filmar, fotografar e inserir, na internet, mensagens e/ou dados relativos à Escola, ou 

atividades nela realizadas, sem a autorização da Direção, podendo ser responsabilizado 

por esse ato, quando for maior de idade, ou ser representado por seu responsável, 

quando menor. 

 Utilizar o celular nas dependências da Escola. Quando houver necessidade de 

comunicação, a Escola entrará em contato com a família. 

 
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS 

 
 É obrigatória a aquisição de todos os livros didáticos e paradidáticos constantes na 
lista de material. 
 Poderão ser solicitados outros livros no decorrer do período letivo, quando da 
indicação, pelas universidades, das obras para o vestibular 2019. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA / MODALIDADES ESPORTIVAS 

 
 Todos os alunos deverão apresentar, até o final de fevereiro, Atestado Médico, 

comprovando ou não, a aptidão física. 

 A aula da Educação Física é obrigatória para todas as séries, de acordo com a lei 

educacional vigente. A aula teórica acontecerá no horário normal de aula e a aula 

prática, será oferecida no contra turno, com exceção da 3ª série, que acontecerá no 

turno normal.  



 O aluno só será dispensado da prática de Educação Física se apresentar problema de 

saúde, comprovado por atestado médico. Nesse caso, no horário determinado para 

essa prática, o aluno deverá participar de outra atividade. 

 O uniforme completo é de uso obrigatório. 

 As modalidades esportivas são optativas. (Handebol, Voleibol, Futsal, Basquete e 

Judô). 

 As atividades de modalidades esportivas, no CEAMO, é um serviço extracurricular 

que não consta da prestação de serviço educacional contratado no início do ano letivo, 

devendo, para tanto, ser feito novo contrato pelo responsável, no período de 2 a 28 de 

fevereiro. 

 
USO DOS LABORATÓRIOS 

 
 O uso do Laboratório de Física, Química e Biologia seguirá as normas de 

biossegurança, sendo permitida a entrada somente de pessoas autorizadas.  

 Para acesso ao Laboratório, é obrigatório o uso de calças compridas, tênis fechado e 

jaleco de mangas compridas (fechado.) 

 Os cabelos devem ser presos, quando longos. 

 Para a utilização de produtos químicos ou de qualquer equipamento, é necessário 

auxílio e autorização de professores e/monitores. 

 Cada equipe é responsável pelo seu material, portanto, ao término de uma aula 

prática, tudo o que foi utilizado deverá ser limpo pela equipe e guardado em seu devido 

lugar. 

 Qualquer dano material, a equipe presente será responsabilizada. 

 

BIBLIOTECA 

 
 A biblioteca do CEAMO atende alunos, professores, pais, funcionários e a 

comunidade em geral, tendo como finalidade auxiliá-los no desenvolvimento do hábito 

da leitura e da pesquisa. 

 As enciclopédias, coleções e livros de que só dispomos de um volume, não poderão 

sair da Escola. 

 A utilização deste ambiente deverá ser estritamente para estudos e pesquisas. 

 A duração do empréstimo de livros ao aluno não deverá ultrapassar os 10 dias. 

 O empréstimo de livros só poderá ocorrer até o mês de novembro. Sem o NADA 

CONSTA da biblioteca o aluno não receberá os resultados finais.  



 Para a utilização dos computadores destinados à pesquisa escolar, o aluno deverá 

solicitar um horário mediante disponibilidade, com antecedência, na Biblioteca Escolar. 

O tempo máximo para cada aluno é de 30 minutos e não deverá ultrapassar duas horas 

de pesquisas semanais. 

 
LANCHE 

 
 A Escola disponibiliza semestralmente um cardápio variado e equilibrado, propondo 
um lanche saudável e nutritivo, a base de sucos naturais e alimentos funcionais. 
 O aluno pagará o lanche, diariamente, na cantina da Escola. 
 Caso o aluno não aceite o cardápio disponibilizado, poderá trazê-lo de casa. 
 

DICAS PARA ESTUDAR 
 

 Estudar não é fácil, porém não é tão complicado. Ao contrário do que muitos pensam, 
exige mais do que paciência e força de vontade. Estudar requer muita disciplina e o 
domínio de algumas técnicas. 
 Para obter maior sucesso, procure organizar seu tempo para estudar, no mínimo, 2 
horas diárias. Fazendo isso, você não precisará, necessariamente, estudar nos fins de 
semana. 
 
1. Crie um horário de estudo diário para revisar as matérias do dia. Não deixe para 
estudar tudo no dia anterior à prova. 
2. Crie o cantinho do estudo - estude num lugar calmo e sem barulho.  
3. Procure esclarecer todas as dúvidas com o professor, durante as aulas ou nos dias de 
oficinas de estudo. 
4. Alimente-se antes de ir ao colégio. Com fome fica mais difícil aprender. 
5. Procure desenvolver todas as atividades propostas pelos professores e participar dos 
trabalhos. 
6. Realize atividades físicas, pois uma boa saúde corporal é fundamental para um bom 
desempenho na escola. 
7. Procure dormir, no mínimo, 8 horas por dia, para não ter sono durante as aulas. 
8. Acompanhe os telejornais e leia revistas e jornais. Um aluno atualizado sempre tem 
um bom desempenho no colégio. 
9. Use e abuse do dicionário, pois só assim você irá aumentar seu vocabulário e 
entender os textos. 
10. Aproveite bem as férias e feriados. O lazer é fundamental para “recarregar as 
baterias” e chegar disposto ao colégio. 
11. Procure ter uma vida agradável no colégio, faça amigos e aproveite as atividades 
extraclasses. 
12. Use menos o celular e mais os livros e demais materiais escolares. 
13. Música durante o estudo? Só se for música calma e em volume baixo. 



“Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a 
inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não 
uma profissão. Não importa se você tem dinheiro, 
você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos 
os capitais: a sua inteligência. Invista nela". 

 
Acredite no seu potencial e busque realizar os seus sonhos! 

 
 Um abraço! 
Equipe CEAMO 

 

HORÁRIO DE ESTUDO PESSOAL 

 
HORÁRIO SEMANAL 
 

SÉRIE:                              TURNO:                                SALA Nº:                    
DIA/HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

      

      

      
      

      

      

 
HORÁRIO DE ATIVIDADES EXTRAS 

 

DIA/HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
      

      

      

      
      

      

 
HORÁRIO DE ORGANIZAÇÃO PESSOAL 
OBSERVAÇÕES: 

 Peça ajuda a sua família para fazer, com você, seu horário pessoal; 

 Descreva na tabela de horário (manhã, tarde e noite) todas as atividades que você 
desenvolve durante o dia; 

 Identifique, em cada disciplina, o seu grau de conhecimento utilizando a legenda 
proposta; 

 Em cada espaço de hora dividido, procurar estudar disciplinas variadas; 



 Dê um espaço de 10 minutos entre uma disciplina e outra; 

 Procure não descumprir o seu horário sem uma grande justificativa; 

 Amplie seu horário e cole-o no lugar mais visível para você e sua família. 
 
LEGENDA:. 
 (-) ESTUDAR 2 TEMPOS DE 30 MIN. 
 (+ -) ESTUDAR 3 TEMPOS DE 30 MIN. 
 (+) ESTUDAR 4 TEMPOS DE 30 MIN. 
 
 
Port Mat Qui Fís Bio Esp Ing Hist Geo Lit. Fil./Soc./Econ. Red 

            

 
MANHÃ 

HORA/DIA SEG. TER. QUA. QUI. SEX SAB. 

7:00 - 8:10       

8:10 - 9:20       

9:20 - 10:30       

10:30 - 
11:30 

      

11:30 - 
12:45  

      

 
TARDE 

HORA/DIA SEG. TER. QUA. QUI. SEX SAB. 
14:00 - 
15:10 

      

15:10 - 
16:20 

      

16:20 - 
17:30 

      

       

NOITE 

HORA/DIA SEG. TER. QUA. QUI. SEX SAB. 

19:00 - 
20:10 

      

20:10 - 
21:20 

      

21:20 - 
22:30 

      

 

 



CALENDÁRIO 2019 

 

21/01 – Início do ano letivo – 9º ao Ens. Médio 

26/01 – Sábado Letivo / Planejamento 

28/01 – Início do ano letivo – 1º ao 8º ano 
30/01 – Início do ano letivo – Ed. Infantil 

01/02 – Reunião de pais – 9º e 1ª série 

02/02 – Reunião de pais – 2ª e 3ª série 

04 a 08/02 – JIC´s (Jogos internos CEAMO) 
23/02 – Sábado Letivo 

02 a 06/03 – Carnaval 

08/03 – Dia Internacional da Mulher 

15/03 – Encontro de pais EI 
23/03 – Sábado Letivo 

25/03 – Simulado CEAMO 

01/04 – Simulado CEAMO 

08 e 15/04 – Simulado Farias Brito 3ª série 
17/04 – Paixão do Cristo / Término do 1º Trimestre 

18 a 20/04 – Feriado - Páscoa 

21/04 – Feriado – Tiradentes 

22/04 – Início do 2º Trimestre 
30/04 – Entrega de resultados do Trimestre 

01/05 – Feriado - Dia do Trabalhador 

04 a 31/05 – Processo de recuperação do 1º Trimestre 

20 e 27/05 – Simulado Farias Brito 9º ano e  3º Série 
08/06 – Simulado FUVEST 3ª série 

12/06 – Encontro EI pais 

14 e 15/06 – Mostra Científica  

20 e 21/06 – Feriado – Corpus Christi 
01 a 21/07 – Recesso para o aluno 

01 a 16/07 – Aula de Campo Ens. Médio 

22/07 – Retorno às aulas 

27/07 – Sábado letivo 
29/07 – Simulado CEAMO 

05/08 – Simulado CEAMO 

10/08 – Dia dos Pais no CCC / Término do Trimestre 

15/08 – Entrega de resultado do 2º Trimestre  
16/08 – Encontro da EI pais 

17 a 06/08 – Processo de recuperação 

26/08 – Simulado Farias Brito 1ª, 2ª e 3ª série 

02/09 – Simulado Farias Brito 1ª a 3ª série 



07/09 – Feriado – Independência do Brasil 

14/09 – Estudo e Planejamento /Simulado UNICAMP 3ª série / Aula de campo 1ª série 
(litoral) 

21/09 – Folga / Aula de campo 1ª série (serrana) 
22 e 29/09 – Simulado Farias Brito 9º ano a 3ª série 

30/09 – Feriado – Abolição da Escravatura 

02 a 04/10 – Aula de Campo 2ª série (João Pessoa) 

03/10 – Feriado - Mártires Cunhaú e Uruaçu 
04/10 – Imprensado 

12/10 – Feriado – Nossa Senhora Aparecida 

14/10 – Feriado antecipado – Dia do Professor (CCC) 

25/10 – Encontro EI pais 
21 e 28/10 – Simulado CEAMO 

02/11 – Feriado Finados 

03 e 10/11 – ENEM 

13 e 14/11 – Leituralize-se 
14/11 – Término do Trimestre 

20/11 – Entrega de resultados 3º Trimestre 

21 a 23/11 – Sobreviva 9º ano 

22/11 a 04/12 – Processo de recuperação 
06/12 – Entrega de resultado 

07/12 – Confraternização  

08/12 – Aniversário da Escola 
 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDÁRIO DE PROVAS 9º AO ENSINO MÉDIO 
1º TRIMESTRE 21/01/2019 A 17/04/2019 

   9º ANO 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 
 28/jan REDAÇÃO REDAÇÃO REDAÇÃO REDAÇÃO 

 

04/fev 
GEOGRAFIA / INGLÊS / 

ESPANHOL 
GEOGRAFIA / INGLÊS / 

ESPANHOL 
GEOGRAFIA / INGLÊS / 

ESPANHOL 
GEOGRAFIA / INGLÊS / 

ESPANHOL 
 

11/fev 
HISTÓRIA / FILOSOFIA / 

ORIENT.PESQUISA 
HISTÓRIA / FILOSOFIA / 

SOCIOLOGIA 
HISTÓRIA / FILOSOFIA / 

SOCIOLOGIA 
HISTÓRIA / FILOSOFIA / 

SOCIOLOGIA 
 18/fev MATEMÁTICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

 

25/fev 
PORTUGUÊS / LITERATURA 

/ ARTES 
PORTUGUÊS / LITERATURA 
/ ARTES / PARADIDÁTICO 

PORTUGUÊS / LITERATURA 
/ ARTES / PARADIDÁTICO 

PORTUGUÊS / LITERATURA 
/ ARTES / PARADIDÁTICO 

 11/mar QUÍMICA QUÍMICA (1 e 2) QUÍMICA (1 e 2) QUÍMICA (1 e 2) 

 18/mar BIOLOGIA BIOLOGIA / FÍSICA (1 e 2) BIOLOGIA / FÍSICA (1 e 2) BIOLOGIA / FÍSICA (1 e 2) 

 
25/mar SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO 

 
01/abr SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO 

 08/abr FÍSICA SIMULADO FB SIMULADO FB SIMULADO FB 

 15/abr PARADIDÁTICO SIMULADO FB SIMULADO FB SIMULADO FB 

 2º TRIMESTRE 22/04/2019 A 10/08/2019 
   9º ANO 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 
 29/abr REDAÇÃO REDAÇÃO REDAÇÃO REDAÇÃO 
 06/mai GEO/ING/ESP GEO/ING/ESP GEO/ING/ESP GEO/ING/ESP 
 13/mai HIST/FIL/OP HIST/FIL/SOC HIST/FIL/SOC HIST/FIL/SOC 
 20/mai SIMULADO FB FÍS FIS SIMULADO FB 
 27/mai SIMULADO FB PARADIDÁTICO PARADIDÁTICO SIMULADO FB 
 03/jun MAT MAT MAT MAT 
 10/jun PORT/LIT/ARTES/PARAD PORT/LIT/ARTES PORT/LIT/ARTES PORT/LIT/ARTES/PARAD 
 17/jun QUIM/FIS QUIM QUIM QUIM/FIS 
 24/jun BIO BIO BIO BIO 
 29/jul SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO 
 05/ago SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO 
 3º TRIMESTRE 12/08/2019 A 14/11/2019 
   9º ANO 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 
 12/ago REDAÇÃO REDAÇÃO REDAÇÃO REDAÇÃO 

 19/ago GEO/ING/ESP GEO/ING/ESP GEO/ING/ESP GEO/ING/ESP 

 26/ago FIS SIMULADO FB SIMULADO FB SIMULADO FB 

 02/set PARADIDÁTICO SIMULADO FB SIMULADO FB SIMULADO FB 

 09/set HIST/FIL/OP HIST/FIL/SOC HIST/FIL/SOC HIST/FIL/SOC 

 16/set MAT MAT MAT MAT/BIO 

 23/set PORT/LIT/ARTES PORT/LIT/ARTES/PARAD PORT/LIT/ARTES/PARAD PORT/LIT/ARTES/ PARAD 

 07/out QUIM QUIM/FIS QUIM/FIS QUIM/FIS 

 21/out SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO 

 28/out SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO SIMULADO CEAMO 

 04/nov BIO BIO BIO - 

 OBS.: 08/06 - SIMULADO FUVEST 3ª SÉRIE 
   14/09 - SIMULADO UNICAMP 3ª SÉRIE 
   22 E 28/09 - SIMULADO FB 9º ANO E 3ª SÉRIE 
   



 Hino do CEAMO 
 
Consagrada escola de ação 
O CEAMO pode oferecer 
Nova forma de educação 
Construtivismo aqui também se vê 
Escola, aluno e família 
Que parceria ideal 
Construir é nossa opção 
Ensinando com dedicação 
Construindo um futuro aqui 
Acalentado por um professor 
Aproniano persistiu 
De seu ideal não desistiu 
 
[coro] 
Vou aprender a conquistar 
Viver em paz e respeitar 
Ser competente para o mundo 
Transformar também 
Um sonho bom, CEAMO, és tu 
Sonho de amor à educação 
Nesta família eu quero estar 
Agora e ser feliz. 
 
Comprometimento com você 
Nosso objetivo é ensinar 
Os valores pra você crescer 
O CEAMO vai transformar 
Com educação de qualidade 
Os sonhos tornam-se reais 
O aluno é nosso bem maior 
Vamos ajudá-lo a ser melhor 
Direitos e deveres transmitir 
Prepará-lo para conseguir 
Vencer na vida, ser feliz 
E isso ao mundo difundir 
 
[coro] 
 
Letra: Alunos e equipe do CEAMO 
Melodia: Isaac Rufino 

 


