
Reunião de pais – 24/02/2011 

 

Orientações aos pais - 9º ano 

 
Prezados pais, 

 

Este é um dos últimos encontros de todos nós juntos no Ensino Fundamental II. 

Nossos alunos estão nos momentos finais de uma longa etapa de sua vida escolar. 

Para nós, educadores do Colégio Santa Clara, este é momento da consolidação do 

nosso trabalho, da concretização de diversos procedimentos e atitudes, para além dos 

conteúdos conceituais, desenvolvidos nos três últimos anos. Temos por objetivo maior a 

formação de cidadãos, considerando que é fundamental que esta seja construída a partir da 

ética, do respeito às opiniões divergentes, da solidariedade, do multiculturalismo, da prática 

do debate e do posicionamento frente aos desafios, tendo sempre por base os diversos 

conhecimentos e vivências acumulados ao longo desses anos de escolaridade. 

No 9º ano, teremos novas oportunidades para construir e reforçar os valores e 

conteúdos que serão importantes para o Ensino Médio. Neste último ano do Ensino 

Fundamental, realizamos atividades significativas de integração entre as disciplinas, 

valendo-nos de estratégias, como debate regrado, fórum de discussão, julgamento público, 

entre outras. Ainda pensando na integração entre as diferentes áreas do conhecimento e 

entre os alunos das três salas, teremos a saída de Estudo do Meio, que vem sendo realizada 

nos últimos anos com grande sucesso, especialmente em relação à vivência de valores 

fundamentais para o desenvolvimento da solidariedade e da autonomia.  

Neste último ano, ainda daremos enfoque para trabalhos interdisciplinares, cuja 

finalidade é propiciar aos alunos uma visão mais global de um mesmo tema, a partir dos 

conteúdos específicos de cada disciplina. No primeiro trimestre, por exemplo, os alunos 

farão um trabalho integrado na construção de reportagem, abrangendo várias disciplinas, 

como História, Geografia, Português, entre outras. 

COLEGIO SANTA CLARA  
 



Em particular no trabalho de Português do nono ano, o foco estará na leitura e na 

produção textual, tendo como objetivo desenvolver o poder de análise, mobilizar a 

capacidade de expressão, a fluência e o domínio sintático para que o aluno possa descrever, 

explicar, resolver ou justificar determinada situação-problema. 

Este é um projeto a longo prazo que terá continuidade no Ensino Médio. Neste 

momento, nosso objetivo é fazer o aluno construir um repertório que lhe permita realizar 

uma análise adequada de vários gêneros de texto e das demais formas de comunicação; 

revisar sua própria produção, possibilitando, ainda, uma ampliação do seu conhecimento de 

mundo, de modo que este seja um instrumento facilitador de sua inserção nas relações 

sociais, de maneira autônoma e cidadã. 

Destacamos, também, que uma das características do último ano do Ensino 

Fundamental II é ser o momento de transição para o Ensino Médio, quando se ampliam as 

exigências em relação às diferentes dimensões do conteúdo escolar. Daí a necessidade de 

reforçar e ampliar a responsabilidade e a autonomia dos nossos alunos. Isso significa, em 

termos práticos que continuaremos trabalhando para que estes assumam, progressivamente, 

a construção do seu próprio conhecimento, responsabilizem-se por seus atos e decisões, 

cientes de suas consequências. Nesse intuito, em um primeiro momento, buscaremos tratar 

todas as questões diretamente com os alunos. 

O encerramento desta etapa da vida escolar culminará com a Celebração de Final de 

Curso, organizada pelos próprios alunos (Comissão de alunos), pais e professores.   

É importante lembrar aqui que a viagem, costumeiramente programada pelos alunos 

para a confraternização das turmas, não é de responsabilidade do Colégio nem de seus 

educadores. Assim, o Santa Clara não cede tempo ou espaço para discussões a respeito de 

tal evento.    

Esperamos poder construir, em conjunto com as famílias, um excelente 9º ano, 

fechando essa etapa com harmonia, tranquilidade e segurança, na certeza de que estamos 

contribuindo para que seus filhos, nossos alunos, realizem-se como pessoas, estudantes e 

cidadãos. 

 

Atenciosamente, 

Equipe de Educadores do 9º ano.  


