
BALNEÁRIO/20232º ANO

DO MÉDIO

Informações Básicas
Horário: todos os dias das 7h30 às 12h30
Número de alunos por turma: em torno de 42
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 inúmeras sugestões de 
acesso ao Positivo On, permitindo enriquecer a aula e tornar mais eficaz o aprendizado. 

Sistema de Avaliação
Nas disciplinas de sala de aula, os professores distribuem 1000 créditos entre as diversas 
atividades avaliativas (sendo 475 para Matemática e Ciências da Natureza, 300 para Linguagens 
e 225 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 e dos itinerários 
formativos é por conceito.

Disciplinas
As disciplinas no turno matutino da formação geral básica são Língua Portuguesa (incluindo Literatura e Produção de Texto), Matemática, Física, 
Química, Biologia, História, Geografia, Inglês, Arte e Filosofia & Sociologia; Educação Física é oferecida no contraturno. No turno matutino, há ainda 
três aulas de itinerários formativos e dois momentos para prova. 

Itinerários Formativos
Dentro dos preceitos do novo Ensino Médio, oferecemos três itinerários 
formativos. Um deles é o “Projeto de Vida”, que busca conduzir o 
adolescente em uma jornada de autoconhecimento, contextualizando 
temas importantes para uma vida equilibrada e instigando práticas de 
desenvolvimento pessoal com impacto social e cultural. Os outros dois 
são integrados por área, sendo um de Matemática e Ciências da 
Natureza e outro de Linguagens e Ciências Humanas. 

Disciplinas Eletivas
No contraturno, ao longo do ano, são oferecidas diversas disciplinas 
eletivas, de curta duração, tais como Educação Financeira, 
Empreendedorismo e Artes Cênicas, conforme demanda.

Leitura 
Em Literatura, há a leitura de livros de ficção, avaliada em teste 
objetivo, na prova ou nos simulados. Ao longo do ano, o aluno lê pelo 
menos três livros, geralmente escolhidos entre os clássicos da Literatura 
ou através das recomendações de leitura para vestibulares.

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.

Inglês
Os alunos interessados e com nível de Inglês maior ou igual a B1 poderão 
participar do Conversation Club, cujo objetivo é estimular a prática da 
conversação e aprimorar a fluência, através de dinâmicas variadas.

Educação Física
Em forma de treinamento iniciante ou avançado, em uma das modalidades 
oferecidas (futsal, basquete, vôlei e handebol), no contraturno. É possível 
substituir por atividade realizada em instituições regulamentadas.

Tarefas de Casa
As tarefas de casa estão disponíveis diariamente no site e no aplicativo do Unificado. A 
Coordenação de Turno informa os responsáveis regularmente, por aplicativo, das tarefas 
não feitas.

Aprovação e Reprovação
Estará aprovado o aluno que obtiver média geral maior ou igual a 70% desde que em 
nenhuma disciplina tenha desempenho inferior a 50%.  Alunos reprovados em até duas 
disciplinas passam à série seguinte, ficando em Dependência nestas disciplinas; as aulas 
de Dependência acontecem on-line e as provas são aplicadas presencialmente.
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Reforço Escolar
Revisão para Prova. Anteriormente à aplicação das provas de Física, Química e Matemática há uma revisão de uma hora no formato on-line.

Recuperação Trimestral. Ao final do primeiro e do segundo trimestre é oferecido um pacote de quatro aulas, visando à recuperação de conteúdos defasados. 
Estas aulas acontecem on-line e as provas são aplicadas presencialmente. É cobrada uma taxa.

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

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

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”

Novembro — um dia na Escola de Campo, para atividades recreativas

Valores
Entrada: R$ 600
Mensalidade: R$ 1.357
Material Didático / Positivo: R$ 1.971 [www.lojanaescola.com.br/balneario-vanguarda]

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
Há seis provas de cada disciplina ao longo do ano, das quais três são discursivas e três são 
objetivas, sendo aplicadas nos dois últimos horários de sexta-feira. Há ainda trabalhos 
(incluindo produção de texto) e um vestibular simulado trimestral, no modelo do ENEM.

Aprofundamento
De agosto a novembro, em uma tarde, alunos com bom desempenho veem, de maneira aprofundada e com muitos exercícios, os conteúdos mais 
significativos de Matemática, Física e Química do 1º e 2º do Médio. Há também uma produção de texto.

Aponte a câmera 
do seu celular

DÚVIDAS?
Acesse o site www.sistemaunificado.com.br,
ligue para 3367-1025 ou envie um e-mail para
balneario@sistemaunificado.com.br


