
3º ANO

DO MÉDIO

Informações Básicas
Horário: das 7h30 às 12h30; às quartas-feiras aulas on-line à tarde, com opção gravada.
Uniforme: obrigatório, à venda na Secretaria

Calendário Escolar
Nosso Calendário Escolar traz todas as atividades letivas. O 
cumprimento deste calendário é ponto de honra do Unificado.

Material Didático
O Unificado tem como parceiro o Sistema Positivo de Ensino, que considera as 
orientações do MEC para fazer a seleção dos conteúdos a serem explorados em 
cada área, série e nível de ensino. Além disso, no material didático há inúmeros 
QR Codes para acessar videoaulas curtas de resumo de conteúdos.

Sistema de Avaliação
Nas disciplinas de sala de aula, são distribuídos 1000 créditos entre as 
diversas atividades avaliativas (sendo 400 para Matemática e Ciências da 
Natureza, 300 para Linguagens e 300 para Ciências Humanas, utilizando a 
nomenclatura do ENEM). À medida que realiza estas atividades, o aluno 
acumula os créditos obtidos. A avaliação de Educação Física é por conceito. 
Estará aprovado o aluno que obtiver média geral maior ou igual a 70% 
desde que em nenhuma disciplina tenha desempenho inferior a 50%.

Disciplinas
As disciplinas são Matemática, Química, Biologia, Língua Portuguesa (incluindo Gramática, Literatura e Produção de Texto), Física, História, Geografia, 
Inglês, Atualidades, Arte e Filosofia & Sociologia. Educação Física é oferecida no contraturno. Ao todo, são dadas 34 aulas por semana, das quais duas 
são on-line. A equipe de professores é constituída por profissionais com larga experiência em vestibulares. Os conteúdos são vistos e revisados 
constantemente com os alunos, de forma dinâmica e objetiva.

Acompanhamento do Desempenho do Aluno
O Coordenador de Turno acompanha permanentemente o desempenho dos alunos, entrando formalmente em contato com os responsáveis por aqueles 
com baixo desempenho sempre que necessário. O desempenho do aluno é acessível pelo aplicativo do Unificado.

Atividades Avaliativas
Ao final de cada um dos cinco volumes, há três baterias de provas objetivas, 
na segunda, quarta e sexta-feira, com algumas disciplinas em cada uma delas. 
Em cada trimestre, algumas disciplinas aplicam um trabalho, disponibilizado 
no Google Classroom. No final do trimestre, há um vestibular simulado. 
Também no final do trimestre, o Coordenador de Turno avalia frequência e 
participação, dando uma nota livre.
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Produção de Texto

De manhã, na aula presencial, o aluno estuda a parte estrutural do gênero com foco nos diversos vestibulares e ENEM. À tarde, na aula on-line, participa
de debate sobre o tema e as propostas a fim de ampliar sua capacidade de argumentação.

Central de Redação
As produções de texto dos alunos são corrigidas pela Central de Redação que, seguindo os manuais de correção dos principais vestibulares e do ENEM, 
indica as principais deficiências encontradas, proporcionando aos alunos um aumento da capacidade de interpretar e elaborar textos.

Laboratório de Redação
Além da orientação do professor em sala de aula, os alunos têm a possibilidade de, no contraturno, recorrer ao Laboratório de Redação, que dá 
assistência no momento de elaboração dos textos e no feedback das correções feitas pela Central de Redação, esclarecendo dúvidas.



Documentos para matrícula
-Fotocópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade
-Fotocópia da carteira de vacinação
-Atestado de frequência (ou equivalente)
-Comprovante de residência (de no máximo três meses)

Início das aulas
6/fevereiro/2023

Rumo ao Vestibular!

Orientação Profissional. O programa, que começou no 9º ano do Fundamental, conclui com a apresentação das diversas formas de acesso ao ensino 
superior, encontros com um psicólogo que culminam com a aplicação de um teste de orientação vocacional e visitas a universidades próximas.

Simulados. Ao longo do ano, mas particularmente em uma semana em maio 
e em outra semana em setembro, os alunos podem se inscrever para realizar 
simulados nos moldes dos vestibulares da UFSC e Acafe e do ENEM.

Super Revisão. A partir do final de outubro, os alunos podem participar, no 
horário regular, de aulas de revisão para os diversos vestibulares e para o 
ENEM. Culmina com o “aulão de véspera” para o ENEM.

Valores
Entrada: R$ 600
Mensalidade: R$ 1.443
Material Didático / Positivo: R$ 2.038 [www.lojanaescola.com.br/itajai-guanabara]

Recuperação do Desempenho do Aluno
Segunda Prova. Três vezes por ano, os alunos podem realizar uma atividade avaliativa objetivando melhorar seu desempenho. O resultado obtido, 
se superior, substituirá a nota anterior.

Disciplina
Há um conjunto básico de regras para a boa convivência no ambiente escolar. Em sala de aula, os professores são orientados a mediar os conflitos, 
buscando sempre admoestar os alunos que desrespeitam essas regras antes de uma medida mais severa.

Revisão de Conteúdos
Monitoria. Semanalmente os alunos podem tirar dúvidas on-line sobre a resolução de 
exercícios de Matemática, Física e Química. 

Revisão programada. Na última semana de cada volume, em sala de aula, os alunos têm 
uma revisão de todo o conteúdo estudado naquele período.

Revisão Trimestral. Ao final de cada trimestre, os alunos participam de uma revisão de todo o conteúdo estudado até então na Escola de Campo, 
culminando com atividades recreativas. No sábado seguinte a cada revisão, os alunos participam de um vestibular simulado.

Eventos
Maio. Unigincana — todo o Unificado vibra com intensa competição e muita camaradagem.

Novembro. Unishow — oportunidade de os alunos mostrarem seu talento musical.

Novembro. Festival de Produções Literárias — homenagem aos autores dos textos 
selecionados para publicação no livreto “Talento Unificado”.

Dezembro. Formatura — após uma emocionante cerimônia para encerrar um ciclo, um 
grande baile.

Aponte a câmera 
do seu celular

DÚVIDAS?
Acesse o site www.sistemaunificado.com.br, 
ligue para 3045-5200 ou envie um e-mail para 
itajai@sistemaunificado.com.br.


