
9º ANO

DO FUNDAMENTAL

Informações Básicas
Horário: 7h30 às 11h45
Número de alunos por turma: em torno de 35
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.

Sistema de Avaliação
Nas disciplinas de sala de aula, os professores distribuem 800 créditos entre as diversas 
atividades avaliativas (sendo 150 para Língua Portuguesa e Matemática e 100 para as 
demais disciplinas). À medida que realiza estas atividades, o aluno acumula os créditos 
obtidos. A avaliação de Arte e Educação Física é por conceito.

Disciplinas
As disciplinas são Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História, Geografia, Inglês, Produção de Texto, Arte, Educação Física e Filosofia 
& Sociologia (na qual também se discutem temas da atualidade). Educação Física é oferecida no contraturno. 

Leitura
Nas aulas de Produção de Texto promove-se o Clube do Livro, com o 
objetivo de incentivar a leitura de obras clássicas e contemporâneas. Ao 
longo do ano, cada aluno lê seis livros, sendo a avaliação feita a partir 
da realização de trabalhos.
Tutoria
A Tutoria, projeto socioemocional do Unificado, visa ao compartilhamento 
de experiências em um ambiente acolhedor, conduzindo o grupo a refletir 
sobre as causas das questões apresentadas e a buscar as possíveis 
soluções. Temas como rotina, bullying e saúde mental, dentre outros, são 
abordados ao longo do ano.

GRAMA
O Grupo de Resolução de Atividades Matemáticas objetiva recuperar e 
estimular a fixação dos conteúdos prioritários básicos da disciplina e 
oferecer aos bons alunos a oportunidade de compartilhar seu 
conhecimento com os colegas, proporcionando-lhes explicações 
diferentes daquelas que o próprio professor dá.

Educação Física
As aulas são dadas em forma de treinamento, iniciante ou avançado, em 
uma das modalidades esportivas 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 
Matemática ou em Língua Portuguesa passam à série seguinte, ficando em dependência 
nesta disciplina; as aulas acontecem online e as provas são aplicadas presencialmente.

Atividades Avaliativas
Há seis provas discursivas de cada disciplina, ao longo do ano, aplicadas no primeiro horário de 
terça-feira. Há ainda trabalhos (incluindo produção de texto), um “vestibularzinho” simulado 
trimestral e a “nota livre”.

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. 
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Reforço Escolar
Aulas de apoio. Uma vez por semana, professores de Matemática e Língua Portuguesa 
atendem alunos com dificuldade. 
Recuperação Trimestral. Ao final do primeiro e do segundo trimestre, é oferecido um 
pacote de quatro aulas visando à recuperação de conteúdos defasados. As aulas de Língua 
Portuguesa, Matemática e Ciências são presenciais, e as das demais disciplinas online. As 
provas são sempre 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
-Atestado de frequência (ou equivalente)
-Comprovante de residência (de no máximo três meses)

Início das aulas
6/fevereiro/2023

Eventos
Março. Unifamília — confraternização entre a escola e as famílias, em 
agradável sábado na Escola de Campo.
Maio. Unigincana — todo o Unificado vibra com intensa competição e 
muita camaradagem.
Agosto. Feira do Conhecimento — objetivando incentivar a pesquisa 
pelos alunos de assuntos que mereçam um olhar curioso e investigativo

Outubro. Viagem dos formandos — dois dias e uma noite em um 
hotel para marcar um ano especial.
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, uma festa descontraída.

Valores
Entrada: R$ 600
Mensalidade: R$ 1.039
Material Didático / Positivo: R$ 1.445 [www.lojanaescola.com.br/itajai-horizonte].

Escola de Campo
Os alunos vão duas vezes ao longo do ano à Escola de Campo: uma para atividades pedagógicas e 
recreativas e outra para um “esquenta” para sua festa de formatura.

Orientação Profissional
A partir de avaliação das diferentes inteligências, o programa de orientação profissional busca identificar áreas de interesse, características, habilidades 
e preferências dos alunos. A atividade prossegue no Ensino Médio, culminando no Terceirão com a aplicação de um teste de orientação vocacional.

Aponte a câmera 
do seu celular

DÚVIDAS?
Acesse o site www.sistemaunificado.com.br,
ligue para 3046-0650 ou envie um e-mail para
saovicente@sistemaunificado.com.br


