
 

 

 

 

O desenvolvimento social e cognitivo do estudante pressupõe que ele tenha condições, 

contando com o apoio dos educadores, de criar uma cultura inovadora no colégio, a qual 

promova o desenvolvimento pessoal e a autonomia intelectual. A contextualização deve 

estabelecer uma relação afetiva entre o que aprende e o que é aprendido. Daí a necessidade 

de inserção de temas ligados à cultura inovadora no currículo e no cotidiano escolar. O ponto 

de partida de qualquer aprendizagem na vida do aluno deve ser seu próprio mundo, o que 

significa que interesses culturais, percepções e linguagens estão envolvidos no processo de 

aprender. 

A aprendizagem é significativa, quando o aluno é capaz de estabelecer relações entre o 

que já conhece – seus conhecimentos prévios – e o novo conteúdo que lhe é apresentado 

como objeto de aprendizagem. 

O processo de construção educacional desenvolvido pelos educadores da Reducar 

deve criar oportunidades, para que os alunos atribuam novos sentidos à experiência de 

aprendizagem.  

O educador da REDUCAR tem um papel fundamental nesse processo, mediando a 

organização e/ou reorganização mental dos conhecimentos existentes, acrescentando novas 

informações que os ampliem, ajudando, dessa maneira, o aluno a se transformar em um ser 

integral, total. 

A motivação é imprescindível: importa que se analise as formas de pensar e aprender, 

para que sejam desenvolvidas estratégias de ensino que partam de condições reais, sendo 

inseridas no  processo como agentes. Os educandos devem se sentir estimulados a aplicar 

seus esquemas cognitivos, a refletir suas próprias percepções nos processos educacionais, 

avançando assim, em seus conhecimentos e em sua forma de se relacionarem com a 

realidade.   

A afetividade permeia tudo isso, uma vez que a adesão às propostas feitas redunda em 

mudança de comportamento – aprendizagem. É fundamental que o aluno construa uma 

relação de amizade e confiança, recebendo equidade de tratamento, sem distinção de credo 

religioso, ideal político, raça ou cor, respeitado como pessoa humana, seja qual for sua idade 

ou condições e atendido em suas dificuldades de aprendizagem. 

Estimular a criança e o adolescente a terminarem tudo o que começarem, e ser um 

ponto de referência seguro e amável são caminhos que a família e os educadores podem usar, 

para que os mesmos tenham uma melhor aprendizagem. 

O aluno precisa saber lidar com os desafios que lhe apresentam, buscando ajuda 

necessária diante das dificuldades, encontrando na escola um ambiente compartilhado de 



 

 

 

 

ensino, em que se sinta parte ativa, implementando o hábito de reconhecimento de pequenas e 

progressivas conquistas. É necessário encorajar os alunos a descobrirem suas próprias 

soluções e realizarem seus próprios questionamentos.  

 

 EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Educação Infantil do Colégio Misericórdia atende crianças a partir de dois anos 

de idade e compreende uma importante fase da vida da criança, onde ela se encontra 

ávida por aprender, explorar, criar e experimentar.  

É neste processo, que a criança realiza as suas primeiras experiências de 

socialização fora do ambiente familiar e de forma mais sistemática, vai ampliando sua 

leitura de mundo na interação com seus pares.  

O projeto da Educação Infantil no Colégio Nossa Senhora da Misericórdia - 

Reducar, tem como proposta oferecer às crianças um espaço seguro e alegre, onde as 

mesmas possam desenvolver de forma integral os seus saberes, potencialidades e 

habilidades, de maneira: CRIATIVA, INTERATIVA, PRAZEROSA E REFLEXIVA.  

As atividades acontecem nos diferentes espaços  do Colégio, visando promover 

MOVIMENTO  e VIDA no cotidiano escolar, mergulhadas na perspectiva do letramento.  

As estratégias utilizadas na Educação Infantil são:  

- estabelecer um ambiente de relações interpessoais que possibilitem e potencializem 

o crescimento sadio e feliz das crianças desta faixa etária; 

- cooperar com os pais e a comunidade em geral na promoção do desenvolvimento 

harmônico da criança em suas diferentes dimensões (física, cognitiva, afetiva, social 

e espiritual); 

- favorecer a aquisição de aprendizados significativos adaptados às necessidades e 

motivações próprias desta faixa etária.  

Nossos eixos de trabalhos são: 

 - as brincadeiras, interações e linguagens.  



 

 

 

 

Equipe Educacional: 

 Um professor por classe; 

 Uma auxiliar para a classe de Maternal; 

 Uma auxiliar para a classe de Pré I; 

 Um professor de Inglês; 

 Um professor para Informática; 

 Um professor para Educação Física; 

 Um professor para aulas de Arte e Movimento; 

 Coordenação Pedagógica específica para o nível; 

 Coordenação de Eventos Pedagógicos; 

 Direção. 

 

 ENSINO FUNDAMENTAL 

O ensino fundamental tem como meta principal proporcionar ao aluno uma educação 

comum, ampla e básica, abrangendo os domínios cognitivos, socioafetivo e psicomotor 

favorecendo o desenvolvimento integral de suas potencialidades.  

O caráter confessional, neste nível é definido pelas atividades que promovam o 

respeito, os valores humanos, a família constituída, a propagação do Evangelho, 

ressaltando-se tudo isto no ensino religioso e campanhas educativas  oferecendo ao aluno 

uma formação enriquecida, diversificada, particular e cristã. 

Através de metodologia específica, procura-se garantir ao educando oportunidades de 

apropriação de conhecimentos básicos, sistematizados e significativos, incorporando suas 

experiências sociais e culturais, num processo de expansão de sua capacidade de 

elaboração, compreensão e representação da realidade favorecendo a formação de um 

cidadão autônomo, crítico, reflexivo e atuante.   

Propiciamos também, um ambiente de convivência harmônica e participativa, fruto de 

um trabalho que visa prioritariamente, desenvolver o valor do respeito, o exercício da 

liberdade e da capacidade de assumir responsabilidades. 

 



 

 

 

 

Equipe Educacional: 

1º ao 5º ano: 

 Um professor regente; 

 Professores especialistas (Informática, Ensino Religioso- a partir do 2º ano, Educação 

Física, Arte/ Arte e Movimento, Espanhol e Inglês); 

 Coordenação Pedagógica; 

 Coordenação de Eventos Pedagógicos; 

 Auxiliar de Coordenação; 

 Direção. 

6º ao 9º ano: 

 Um professor especialista para cada disciplina; 

 Coordenação Pedagógica; 

 Auxiliar de Coordenação; 

 Coordenação de Eventos Pedagógicos; 

 Direção. 

 

 ENSINO MÉDIO  

O Ensino Médio ajudará o aluno a alcançar uma maturidade intelectual e humana, 

proporcionará habilidades que lhe permitam desempenhar suas funções, com 

responsabilidade e competência. 

Nesta etapa de ensino, o pensamento abstrato formal, ainda não suficientemente 

consolidado, alcançará seu pleno desenvolvimento. 

Para tanto, com o adequado enfoque pedagógico e a didática específica em cada uma 

das disciplinas, serão incentivados o trabalho autônomo, potencializando o aprimoramento 

do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico e reflexivo. 

Ao mesmo tempo em que se proporciona a aprendizagem de conteúdos específicos de 

cada disciplina, o processo educacional é complementado por conteúdos transversais, 



 

 

 

 

visando consolidar a formação de cidadãos do mundo atual e pessoas cada vez mais 

capacitadas e comprometidas na luta por uma sociedade mais humana e mais justa. 

É esperado do aluno do Ensino Médio: 

 Preocupação com sua formação social, intelectual e cognitiva; 

 Postura de compromisso efetivo com seu próprio estudo e aperfeiçoamento; 

 Consciência do papel que exercerá como cidadão, atuante na sociedade; 

 Respeito e colaboração entre alunos, funcionários e professores; 

 Interesse, envolvimento e participação nas aulas  regulares e atividades 

extraclasse do curso; 

 Frequência e pontualidade; 

 Iniciativa e responsabilidade. 

Em resumo, serão delineados caminhos educativos com orientação apropriada no 

âmbito educacional e profissional, bem como, um alto nível cultural. 

Equipe Educacional: 

 Um professor especialista por disciplina; 

 Direção; 

 Coordenadora Pedagógica; 

 Coordenador de Eventos Pedagógicos. 

 

 

 

  

 

 


