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CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezados responsáveis,
Sejam bem-vindos ao Ensino Fundamental 2 do Colégio GGE!
Com intuito de orientar sobre assuntos importantes deste segmento de
ensino, criamos o manual do aluno GGE. Aqui, você irá encontrar tudo que
precisa saber sobre nossas rotinas, processos pedagógicos, calendário escolar,
regulamentos, ferramentas de acompanhamento, bem como contatos para
atendimento, que acreditamos serem úteis para todo o ano.
Pedimos que leiam este material na íntegra e sugerimos que guardem-no
para consulta sempre que necessário. Caso haja dúvidas, basta procurar a
coordenação pedagógica de sua unidade.
Boa leitura e um excelente 2020!

Tayguara Velozo
Gestor Pedagógico do Fundamental 2 e Ensino Médio
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2. SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL 2 DO GGE
2.1) Horário de aulas e liberação de saída
Confira a seguir os horários de entrada e saída dos alunos
do Fundamental 2:
• Turno da Manhã - 7h10 às 11h50 / 12h40
• Turno da Tarde - 13h20 às 18h / 18h50
Em caso de atrasos, o aluno deverá aguardar o término da primeira aula na sala de estudos. O
cumprimento do horário de chegada dos alunos é muito importante para o estabelecimento da
rotina escolar, pedimos a atenção dos pais nesse sentido.
A saída da escola é liberada a todos os alunos que tenham autorização entregue ao coordenador
formativo no início do ano letivo. Aqueles sem autorização devem aguardar a chegada de seus
responsáveis dentro das dependências da escola.
2.2) Uniforme Escolar
O uso do uniforme completo é de extrema importância no dia-a-dia
escolar, ele é composto por: camisa do GGE, calça jeans tradicional e tênis.
Para os dias de frio, os alunos podem trazer agasalhos de sua escolha.
Todo o material do aluno, inclusive o uniforme escolar deve ser identificado
para evitar trocas.
2.3) Proposta Pedagógica
O Fundamental 2 do Colégio GGE contempla uma abordagem mais tradicional de ensino.
Afirmamos o tradicional porque, apesar de utilizarmos de recursos multimídia, bem como
ferramentas tecnológicas para promovermos o aprendizado de nossos alunos, prezamos também
pelo conteúdo, pelo ensino de qualidade, pelas aulas mais centradas na figura do professor e
defendemos o estudo individual como um forte recurso para obtenção de um bom desempenho
acadêmico.
Buscamos desenvolver o pensamento crítico, moral, intelectual e humanístico, visando o
desenvolvimento integral de nossos alunos. Nossa proposta pedagógica está amparada por três
pilares: conteúdo, formação e acompanhamento.
• Conteúdo: por sermos uma instituição de ensino formal, o trabalho com conhecimento
é a nossa função primordial
• Formação: pois entendemos que aprender, cumprir regras e ter disciplina para alcançar
objetivos é um dos principais preceitos dos alunos que terão êxito em seu futuro
• Acompanhamento: como trabalhamos com crianças e adolescentes, entendemos o
acompanhamento de perto como um diferencial que podemos oferecer aos nossos alunos
e às suas famílias. Prezamos conhecer cada aluno, cada familiar, afim de que possamos
oferecer todo o suporte pedagógico que o aluno precisar.
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2.4) Grade Curricular
A grade curricular do Ensino Fundamental 2 é composta por:
6º ANO

7º ANO

8º ANO

9º ANO

Português

Português

Português

Português

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

História

História

História

História

Geografia

Geografia

Geografia

Geografia

Inglês

Inglês

Inglês

Inglês

Artes

Artes

Artes

Artes

Educação Física

Educação Física

Educação Física

Educação Física

Redação

Redação

Redação

Redação

Ciências

Ciências

Física

Física

Diferencial Curricular

Diferencial Curricular

Química

Química

Biologia

Biologia

Diferencial Curricular

Diferencial Curricular
Literatura

2.5) Material escolar
Adotada pelo Colégio GGE e escolas parceiras do Sistema GGE de Ensino, a coleção Basis
para o Ensino Fundamental foi construída a partir da necessidade de oferecer um material
completo, abordando a contextualização e a interdisciplinaridade. Nesse sentido, a coleção faz
uso de ferramentas e recursos multimídias disponíveis para o aprendizado também em outras
plataformas, enriquecendo e proporcionando dinamicidade e motivação para o estudo. Desde
o Ensino Fundamental 2, as competências e habilidades exigidas no ENEM (Exame Nacional
do Ensino Médio) e nos vestibulares das principais universidades do País, começam a ser
desenvolvidas, facilitando a transição do Ensino Fundamental para o Médio.
É dentro dessa filosofia que é oferecida a coleção do 6º ao 9º ano. No entanto, já nos livros de 8º
e 9º anos, a Basis traz a inclusão de disciplinas como Química, Física e Biologia, essenciais para
uma melhor base preparatória nesse processo de transição do Ensino Fundamental para o Médio.
Conheça a seguir algumas ferramentas disponíveis nos livros da coleção Basis.
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2.5.1) Recursos Multimídia
Construídos ou indicados por autores específicos para
este fim, os recursos multimídia da coleção Basis são
fortes diferenciais em relação a outros materiais didáticos.
Presentes de maneira inédita dentro dos livros e ainda na
plataforma digital, os diversos vídeos, áudios, animações,
mapas, galeria de imagens e imagens em 3D e em 360
graus trazem, de maneira inovadora, uma ampliação no
conteúdo, garantindo um melhor aprendizado, através
do ensino multissensorial.
2.5.2) Palavra do Autor
Como parte do direcionamento ao estudo dos alunos,
todas as disciplinas contêm a Palavra do Autor, com vídeos
dos autores pontuando os assuntos mais relevantes no
ENEM e explicando de que maneira o material deve ser
trabalhado em sala de aula.
2.5.3) Flipped Classroom
Testada e aprovada pelas melhores universidades
do mundo, o Flipped Classroom é uma metodologia
baseada no conceito de aula invertida, na qual os alunos
se envolvem mais com o material de estudo, acessando
conteúdos e informações antes da aula. Com isso, o
tempo em sala de aula é otimizado, quando o professor
torna-se mais dedicado a discussões, dúvidas, pontoschaves e dinâmicas em grupos.
2.6) Processo Avaliativo
O ano letivo é dividido em quatro unidades. Em cada unidade são realizadas duas avaliações (AV1
e AV2) no valor de 0 (zero) a 10 (dez). A média é 7,0 (sete) para aprovação por média.
• AV1 – Prova
• AV2 – Prova
• AV3 – Em casos específicos (projetos), haverá uma AV3
• 2ª chamada
2ª chamada - A 2ª chamada é direcionada para os alunos que, por motivo de saúde, não conseguiram
realizar uma das avaliações (AV1, AV2, AV3). Ela contempla todo o assunto da unidade e deve ser
solicitada via formulário na tesouraria com a entrega do atestado médico. Sem atestado médico
o aluno deverá pagar uma taxa.
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As avaliações são realizadas em “Semanas de Prova”, cujo calendário é disponibilizado aos pais
por semestre. Ao final de cada unidade, o aluno será submetido a um Exame de Verificação de
Aprendizagem (EVA), uma prova no estilo simulado que abrange todas as disciplinas e que pode
gerar uma pontuação extra, dependendo do desempenho alcançado.
No fechamento do semestre o aluno terá direito à recuperação em todas as disciplinas, em que
apresente média inferior a 7,0 (sete). Após as provas de recuperação semestral, o aluno também
deverá obter media mínima de 7,0 (sete) através da média aritmética.
O aluno que, mesmo após a recuperação semestral, não obtiver média anual 7,0 (sete) deverá
submeter-se aos estudos de recuperação final, sendo aprovado ao obter média final anual 5,0
(cinco). Cálculo para obtenção da média após a recuperação final: (MA + PF/2) = 5,0
As provas corrigidas com as notas serão entregues diretamente aos alunos pelo professor de cada
disciplina. No entanto, após a AV2, quando há fechamento de unidade, existe o momento da
entrega do boletim, que pode ser feito diretamente ao aluno, bem como ao responsável.
2.6.1) Critérios de reprovação
• Será considerado reprovado o estudante que obtiver a média anual inferior a 5,0 (cinco)
em qualquer dos componentes curriculares
• O Estudante que apresentar a quantidade de faltas superior a 25% da carga horária de aulas do
ano letivo estará sujeito à retenção, segundo a lei 9394/96.
3) COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA
Nossa comunicação escola-família se dá, principalmente, através do portal do aluno, aplicativo
do GGE e de circulares enviadas para os responsáveis pelo próprio aluno. Confira a seguir um
pouco mais sobre nossos canais de comunicação e de acompanhamento pedagógico.
3.1) Portal do Aluno
O portal do aluno do Colégio GGE oferece acesso
rápido a toda a rotina pedagógica da escola, em
qualquer hora e lugar. Seja através do aplicativo
para celular (disponível para Android e IOS) ou
pelo desktop, os responsáveis podem acessar o
painel do aluno, que traz recursos e ferramentas de
acompanhamento.
Todas as ferramentas são disseminadas através de
um processo sistêmico de comunicação, em que os
dados de cada aluno são acompanhados por meio de relatórios. Além disso, com o auxílio do
aplicativo, o aluno ou os responsáveis recebem alertas sobre as ocorrências mais relevantes.
Veja nos itens a seguir algumas ferramentas importantes para o acompanhamento escolar do seu filho.
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3.1.1) Agenda diária de aulas e tarefas
Aqui se acompanha toda a rotina diária na
escola, como os conteúdos ministrados pelos
professores em cada aula, as tarefas para casa,
o planejamento programático de cada disciplina
(ementas curriculares bimestrais) e o percentual
de planejamento cumprido por cada professor até
aquela data, entre outras informações.
3.1.2) Boletim e gráfico de desempenho
Os alunos e seus responsáveis podem consultar
e realizar o acompanhamento das avaliações
em todas as matérias durante todo o ano letivo,
inclusive das notas obtidas em 2ª chamada e os
cálculos automáticos de notas mínimas necessárias
em eventuais recuperações. As notas abaixo da
média são exibidas na cor vermelha, facilitando a
identificação das disciplinas com maior necessidade
de atenção.
3.1.3) Acompanhamento Formativo do Aluno (AFA)
Permite a visualização do histórico disciplinar do seu filho no decorrer do ano letivo. Nele,
estarão discriminadas todas as ocorrências de ordem pedagógica e disciplinar do aluno, as ações
de orientação psicopedagógicas e os atendimentos prestados ao aluno e à família por parte do
colégio.
Para recuperar o conceito do seu filho, os coordenadores e professores discutem ações de
orientação pedagógica e disciplinar, as quais podem ser monitoradas tanto pela equipe do Colégio
GGE quanto pela família.
3.1.4) Exame de Verificação de Aprendizagem
(EVA)
Pais e alunos têm acesso a relatórios completos de
desempenho em cada disciplina, bem como a um
plano de estudos sugerido a partir de necessidades
específicas identificadas através de cada exame.
Os professores podem consultar o resultado de
seus alunos em cada exame, bem como relatórios
consolidados de desempenho.
Após cada exame, a equipe pedagógica pode
consultar a aprendizagem de seus alunos em
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cada disciplina. Além disso, o aluno tem acesso a vídeos da resolução das questões em que ele
apresentou dificuldade.”
3.1.5) Calendário de Provas
No início de cada semestre, enviamos para a família toda a programação de provas.

CALENDÁRIO DE PROVAS ANUAL DE 2019.
Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano
“O sucesso antes do trabalho só existe em um lugar... no dicionário.”
Albert Einstein.

CALENDÁRIO DE PROVAS da I UNIDADE DE 2019.
Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano.
I UNIDADE
Data da
Prova
07/03

Disciplinas

Redação e Geografia

8º e 9º ano

Redação / Português

Tipo de
Avaliação
AV1

08/03

Português e Artes

Geografia / Biologia / Diferencial Curricular

AV1

09/03

História /Diferencial Curricular

Matemática / Inglês

AV1

12/03

Matemática

6º e 7º ano

13/03

Inglês/Ciências

Física / Artes (8º ano)
Física / Literatura / Artes (9º ano)
História / Química / Ed. Física

11/04

Redação e Geografia

Redação / Português

AV2

12/04

Português e Artes

Geografia / Biologia / Diferencial Curricular

AV2

13/04

História / Diferencial Curricular

Matemática / Inglês

AV2

16/04

Matemática

17/04

Inglês/Ciências

Física / Artes (8º ano)
Física / Literatura / Artes (9º ano)
História / Química / Ed. Física

23/04

Redação/ Geografia/ Artes/ Ed. Física

Redação / Português / Artes / Ed Física

2ª Cham.

24/04
25/04

Português/Ciências
Matemática/Inglês

Geografia / Biologia / Diferencial Curricular
Matemática / Inglês/Química

2ª Cham.
2ª Cham.

26/04

História e Diferencial Curricular

Física/História (8º ano)
Física / Literatura/História (9º ano)

2ª Cham.

18/04
19/04
20/04

EVA – Parte I (8º e 9º ano)
EVA – Parte II (8º e 9º ano)
EVA – (6º e 7º)
O boletim será entregue aos alunos em sala de aula.
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AV1
AV1

AV2
AV2

3.1.6) Guia de Avaliações (G.P.A)
O Guia de Avaliações (G.P.A.) trata-se de um documento enviado para os estudantes, contendo
todos os conteúdos que serão abordados nas provas. Os professores e coordenação pedagógica
detalham no documento o capítulo, tópicos e páginas que serão cobrados nas avaliações.

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – AV1 IV UNIDADE
DISCIPLINA: Redação
Data da Avaliação: 11/03 (segunda-feira)
Professor (a): Lilian Carvalho (GGE Benfica); Daniella Duarte (GGE
Boa Viagem) e Simone Uehara (Caruaru).
Conteúdos:
Capítulo 1: Narrativas que reportam a realidade e explicam o mundo
(págs. 311 a 361):
Tópico 1: Narrativa: conceito e elementos fundamentais (págs. 312 a
321);
Tópico 2: Notícia (págs. 322 a 332);
Tópico 3: Lenda (págs. 332 a 343);
Tópico 4: Mito (págs. 344 a 361).
Material extra: Vídeos na área restrita.
Metodologia:
Aulas expositivas e debates.
1) Elementos linguísticos e gramaticais: adequação da linguagem
(norma padrão e não padrão), pontuação básica, divisão silábica,
concordância nominal e verbal (baseadas nas flexões das classes
gramaticais).
2) Apresentação textual: respeito às margens, espaçamento no início
do parágrafo, rasura, legibilidade e número adequado de linhas.
3) Especificidades do GT (compreensão da proposta): acontecimentos
e fatos organizados em episódios; indicação e detalhamento geralmente por meio de descrições - de lugar, tempo, personagens
+ acontecimentos + desfecho).
4) Progressão temática: desenvolvimento das ideias (complicação,
clímax e desfecho).
5) Coerência e Coesão: uso de conectores de valor temporal e
sequenciadores - articulação entre períodos e parágrafos, repetição
exagerada de palavras/ expressões.
DISCIPLINA: Geografia
Data da avaliação: 11/03 (segunda-feira)
Professor (a): Camila Lira (GGE Benfica e Boa Viagem) e Dayvyd
Henrique(GGE Caruaru).
Conteúdos:
Capítulo 1: Ciência do homem no espaço
Tópico 1: O que é Geografia?
Tópico 2: Paisagens da cidade e do campo
Tópico 3: Transformações das paisagens
Tópico 4: Território e poder
Metodologia:
Aulas expositivas / interativas
Análise de textos complementares / mapas
Resolução de questões do livro Basis
DISCIPLINA: Português
Data da avaliação: 12/03 (terça-feira)
Professor (a): Adriana Cavalcanti (GGE Boa Viagem); Roberto
Sousa (GGE Boa Viagem); Fernanda Nascimento (GGE Benfica) e
Simone Uehara (GGE Caruaru).
Conteúdos:
Basis – volume 1, capítulo 1- Linguagens: variação, fonema, letra e
sentido
Tópico 1: Variação Linguística - págs. 174 a 188;
Tópico 2: Fonema e letra - págs. 189 a 193;
Tópico 3: Sílaba, encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo págs. 194 a 200;
Tópico 4: Ortografia- págs. 201 a 209.
Português Linguagens – Interpretação textual
Estudo de textos da unidade I
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Metodologia
Os conteúdos desta avaliação foram estudados através de
aulas expositivas e esquematizadas no quadro. Todos os exercícios
foram resolvidos. Foram realizadas aulas de estudo de texto com leitura,
interpretação e estudo de vocabulário.
DISCIPLINA: História
Data da avaliação: 13/03 (quarta-feira)
Professor (a): Alex Moura (GGE Benfica); Lucas Holanda (GGE Boa
Viagem) e Paulo André (GGE Caruaru).
Conteúdos:
Capítulo 1: O estudo da História: entre o passado e o presente
Tópico 1: Alguém já contou essa história
Tópico 2: Tempo e memória
Tópico 3: Interpretando a História
Tópico 4: Patrimônio
Metodologia:
Aulas dialogadas expositivas; Vídeos; Textos de aprofundamento;
Caderno de atividades; Anotações no caderno;
DISCIPLINA: Matemática
Data da avaliação: 14/03 (quinta-feira)
Professor (a): Cícero Raimundo (GGE Boa Viagem); José Weldson
(GGE Benfica) e Heronildo Batista (GGE Caruaru).
Conteúdos:
Capítulo 1: Os Números
Tópico 1: Sistema de numeração
Tópico 2: Adição e subtração de números naturais
Tópico 3: Multiplicação e divisão de números naturais
Tópico 4: Potencialização e radiciação com números naturais
Metodologia:
Aulas expositivas; Realização dos exercícios do livro Basis
(classe/casa); Correção das atividades.
DISCIPLINA: Ciências
Data da avaliação: 15/03 (sexta-feira)
Professor (a): Tereza Helena (GGE Benfica); Vanessa Assis (GGE
Boa Viagem); Liliane Melo (GGE Caruaru).
Conteúdo:
Capítulo 1 – O Universo (PÁGS. 641 A 691)
Tópico 1. Descobrindo o espaço
Tópico 2. Tópico 2. Astros- estrelas, planetas, planetas-anões, luas,
cometas
Tópico 3. Qual o nosso endereço? Galáxias, Sistema Solar
Tópico 4. A Terra, nossa casa.
Metodologia
Explanação de conteúdo teórico. Anotações sobre o conteúdo no
caderno. Exercícios de fixação do livro. Correção das atividades.
DISCIPLINA: Inglês
Data da avaliação: 15/03 (sexta-feira)
Carolina Borges (GGE Benfica), Cristina de Lelis (GGE Caruaru),
Flávia Assis ( GGE Boa Viagem), Germana Fontelles (GGE Boa
Viagem)
Conteúdo:
CAPÍTULO 1: THIS IS ME (páginas 402 a 436)
Tópico 1: Vocabulary – Family tree, countries and nationalities (páginas
402 a 414)
Tópico 2: Grammar – Subject pronouns and verb to be (affirmative form)
(páginas 415 a 419)
Tópico 3: Text- My Family Pictures (páginas 420 e 421)

3.1.7) Parecer de Prova
Localizado na capa de cada avaliação, o parecer é uma ferramenta utilizada como feedback para
o aluno / família através de um olhar mais qualitativo da correção da prova, buscando explicar
o desempenho do aluno, mapeando dificuldades ou parabenizando pelo desempenho, sempre
deixando uma frase de incentivo para as demais avaliações.

3.2) Plantão Pedagógico
Com o objetivo de aprimorar a aprendizagem, orientar e acompanhar o desenvolvimento dos
alunos, o Colégio GGE promove um Plantão Pedagógico a cada unidade. Trata-se de um
encontro entre a família, professores e coordenação para falarem a respeito da evolução escolar do
aluno, discutindo aspectos relacionados ao comportamento em sala de aula e possíveis melhorias
na aprendizagem.
Acreditamos que é de fundamental importância o acompanhamento dos pais e a integração da
família com a escola no processo de ensino-aprendizagem. Embora existam desafios e dificuldades,
estes são perfeitamente superáveis se tratado de maneira conjunta.
3.3) Serviço de Orientação Educacional e Psicológica (SOEP)
O Colégio GGE disponibiliza para cada segmento de ensino uma equipe de profissionais de
psicologia, responsáveis pelo acompanhamento do desenvolvimento emocional e afetivo, bem
como do acolhimento coletivo e individual da criança.
O SOEP oferece atendimentos individualizados a pais e professores, bem como desenvolve
projetos pedagógicos que auxiliam na formação psicológica e formativa do aluno do GGE.
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4) PROJETOS E EVENTOS
O Colégio GGE oferece uma série de projetos pedagógicos e eventos, que são desenvolvidos para
estimular o aprendizado de habilidades e valores específicos e fundamentais para a formação dos
nossos alunos. Conheça a seguir os projetos pedagógicos e eventos do Ensino Fundamental 2:
4.1) Semana de Adaptação
O ano letivo da Ensino Fundamental 2 começa com a semana de adaptação dos alunos novatos,
com intuito de deixá-los mais familiarizados com o ambiente escolar, professores, coordenadores,
atividades pedagógicas e garantir que estejam preparados para iniciar um ano de muito
aprendizado.
Confira a seguir algumas das perguntas mais frequentes sobre a semana de adaptação.
4.1.1) Como funciona a Semana de Adaptação?
São aulas voltadas apenas aos alunos novatos, seguindo a rotina de aulas similar às normais.
Durante estes dias, a equipe pedagógica e o corpo docente aproveitam para se apresentar e
explicar informações importantes sobre a série em que estudam, regulamentos e funcionamento
do GGE.
4.1.2) Qual o período da Semana de Adaptação?
Acontece na semana que antecede o início oficial das aulas: de 29 a 31 de janeiro de 2020. Em
2020, a volta às aulas acontece oficialmente no dia 03 de fevereiro, segunda-feira.

4.2) Projeto Raízes
O Projeto Raízes é destinado para o Ensino Fundamental
e Médio e tem por objetivo acolher, inserir e adaptar à nova
cidade estudantes que vem do interior de Pernambuco,
de outros estados ou até mesmo de outros países. A ação,
promovida pelo Serviço de Orientação Educacional e
Psicológica (SOEP), acontece no início do ano letivo.
Na maioria das vezes, esses alunos vêm morar sozinhos, ou com outros parentes, tendo que se
adaptar a uma nova realidade. Preocupados com as fragilidades, angústias e os medos que os
alunos sentem, nossa equipe prepara um momento com dinâmicas onde eles podem falar um
pouco de suas origens e contar sobre seus planos e expectativas nesta nova fase da vida.
4.3) Projeto Recomeçar
O Projeto Recomeçar é voltado para os alunos do ensino
Fundamental e Médio que tiveram dificuldades pedagógicas
no ano anterior, tendo sido reprovados ou aprovados pelo
conselho. O objetivo é elevar a autoestima destes alunos, estimulando o interesse pelos estudos
e buscando encorajá-los a começar o ano com disposição e determinação revigoradas.
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Durante um encontro que acontece todo início de ano letivo, os alunos são motivados a fazerem
uma análise das dificuldades que enfrentaram no passado e como poderiam melhorar seu
desempenho e rotina de estudos. Nossa equipe pedagógica aplica ainda dinâmicas de acolhimento,
que passam o apoio e a orientação necessários para melhorar a conduta dos alunos para que
consigam alcançar seus objetivos no ano que se inicia.
4.4) Orientação para Estudos
Através do acompanhamento de grupo focal (alunos com baixo índice de desempenho), a equipe
pedagógica oferece um olhar diferenciado àqueles alunos que apresentam dificuldades ao longo
do processo avaliativo. Uma das ferramentas disponíveis para melhorar o desempenho destes
alunos é o horário de estudos organizado pelo SOEP. Através dele, as psicólogas orientam na
criação de um calendário personalizado de estudos, levando em consideração as atividades
diárias do estudante e oferecendo dicas para aumentar a dedicação ao colégio de acordo com sua
necessidade pedagógica. O GGE também disponibiliza um e-book que pode ajudar o aluno um
estudante nota 10. Confira em www.gge.com.br/estudos.
4.5) Quadro de honra
Aqueles alunos que alcançam a média geral igual ou superior a 8,0 são considerados alunos
destaque. Dentre os alunos destaque, são verificados os 10 com as maiores médias e, esses, são
os alunos do quadro de honra. Todos os alunos destaque recebem certificado de honra ao mérito,
bem como suas famílias.
Os alunos do quadro de honra, além do certificado, recebem uma medalha e suas fotografias ficam
em exposição durante a unidade letiva, como forma de parabenizá-los por seus desempenhos. O
grande objetivo do quadro de honra é, além do mérito aos alunos premiados, mostrar aos demais
alunos que é possível chegar a um rendimento de excelência.
Os alunos do quadro de honra servem para seus colegas como fonte de inspiração, por isso
mesmo precisam ter, além do seu rendimento de notas, um perfil de comportamento entre Bom
e Louvor. Ainda existe uma outra premiação muito importante que é a do aluno revelação. O GGE,
da mesma forma que faz com os alunos destaque, valoriza e reconhece o mérito daqueles alunos
que conseguem, de uma unidade para outra, aumentar sua média geral em pelo menos 01 ponto.
Isso demonstra o interesse e esforço desse aluno, que merece ser enaltecido.
4.6) GGE contra o Bullying
Bullying é um assunto grave, que precisa ser cada vez mais
discutido. Sabendo dessa importância, criamos o projeto
“GGE contra o Bullying”, com intuito de combater a prática
dentro e fora da escola.
O projeto é desenvolvido pelo SOEP (Serviço de Orientação Educacional e Psicológica) em parceria
com as coordenações esportivas e corpo docente do GGE, que promovem ações em sala de aula
para orientação, prevenção e combate ao bullying. Dentre as ações, são realizados momentos de
leitura, dinâmicas esportivas, reflexão e discussão sobre o assunto com o objetivo de promover o
respeito, a empatia e a convivência pacífica entre os alunos.
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Além das atividades em sala, o SOEP preparou também uma cartilha ilustrada, que pode ajudar
as famílias a promoverem um diálogo sobre o bullying também fora do ambiente escolar. Faça já
o download em: www.gge.com.br/bullying
4.7) RediGGE
O objetivo do projeto RediGGE é estimular a prática de
elaboração de textos e aprimorar as técnicas de redação, que
são corrigidas com base nos critérios do ENEM.
O projeto promove um concurso entre os alunos, sempre abordando temas do nosso cotidiano
e que estão inseridos em nossa sociedade. Junto com o tema, os alunos recebem textos sobre o
assunto, que servem como base acerca da temática.
Os temas mudam todo mês e os vencedores são premiados, bem como suas redações são
divulgadas nos canais de comunicação do GGE.
4.8) Reescrita
Após a correção / entrega das avaliações da disciplina de Redação, o professor estimula os
estudantes a reescreverem suas redações, de acordo com aquilo que foi sinalizado como ponto de
observação na prova.
4.9) Reforça GGE
O Reforça GGE tem por finalidade oferecer aos alunos aulas extras,
no período da tarde, com professores de disciplinas fundamentais.
Nestas aulas, os alunos terão a oportunidade de tirar dúvidas e
exercitar os conteúdos que já estão sendo vivenciados em sala
de aula, mas que podem ser trabalhados de maneira reforçada
para garantir a melhor compreensão dos assuntos abordados. O objetivo principal é garantir o
aprendizado, possibilitando que o aluno melhore seu desempenho pedagógico.
4.10) Encontro com Especialistas
O Serviço de Orientação Educacional e Psicológica (SOEP)
do Colégio GGE acredita que a parceria entre escola e família
são de extrema importância no processo de amadurecimento
escolar dos alunos. Com este pensamento, criamos o
Encontro com Especialistas com o objetivo de orientar os pais
e responsáveis sobre diferentes aspectos muito importantes
para a formação de nossos adolescentes.
4.11) GGE Solidário
O GGE Solidário é um projeto social do Colégio GGE, criado para estimular a participação de
colaboradores, professores e alunos em ações cidadãs e de controle social, dentro e fora do
ambiente escolar. Muito além de ensinar a contar e a ler, entendemos que também é papel da
escola estimular a consciência social e a cidadania.
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Durante todo o ano letivo, o GGE Solidário realiza campanhas em apoio a associações e entidades
carentes de Pernambuco, ajudando milhares de pessoas e buscando fazer a diferença na vida de
quem mais precisa.
4.12) Festival Esportivo
O Festival Esportivo do GGE é um projeto pedagógico que envolve
todo o colégio e que utiliza a prática esportiva para ensinar valores
importantes para os alunos, como espírito esportivo, trabalho em
equipe e respeito ao próximo.
O formato dos jogos para o Fundamental 2 tem por objetivo oferecer
aos alunos a possibilidade de vivenciar as diversas etapas de um
evento esportivo, não apenas participando da prática das modalidades, mas também fazendo
com que entendam e atuem no processo de realização do evento como um todo.
Desejamos despertar o espírito de solidariedade, cooperação, respeito mútuo e integração dos
alunos, criando situações nas quais eles tenham que lidar com vitórias, derrotas e trabalho em
equipe. Ao final do evento, os participantes levam para casa não apenas medalhas, mas valores
para toda a vida.
4.13) Semana do Estudante
Em comemoração ao Dia do Estudante (11 de agosto), o GGE
promove a Semana do Estudante, que traz para as turma
do Ensino Fundamental experiências especiais.
Com atividades diárias, os alunos terão momentos de integração com professores, onde todos
poderão participar de desafios, dinâmicas esportivas e recreativas e ainda receber prêmios.
4.14) GGE Cultural
O GGE Cultural é um evento bienal que oferece aos alunos
do Ensino Fundamental a oportunidade de descobrirem e
valorizarem seus talentos, habilidades e aptidões artísticas.
O projeto traz uma temática diferenciada a cada edição,
reunindo trabalhos em artes plásticas, música, dança, teatro
e vídeos.
4.15) Mostra de Iniciação Científica (MIC)
Mais do que uma feira de ciências, a MIC é um evento bienal
que apresenta a produção científica dos alunos do Colégio
GGE, com pesquisas autênticas orientadas conforme a
metodologia científica.
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4.16) Excursões Pedagógicas
Excursões diversas que valorizam a integração dos alunos e unem a curiosidade ao conhecimento.
Por tratarem de assuntos multidisciplinares, os passeios proporcionam aos alunos a aprendizagem,
na prática, de conteúdos de Matemática, Física, Biologia, História, Geografia, Ecologia, Zoologia
e Botânica.
4.17) InsereGGE
Expectativas são criadas em relação a nova série que os nossos alunos irão estudar no próximo
ano. Pensando nisso, criamos o InsereGGE, que proporciona um apoio especial para turmas do
Ensino Fundamental 2 conhecerem um pouco mais do que as esperam em uma nova série.
O intuito do projeto é de preparar e informar sobre o próximo ano escolar, além de facilitar a
adaptação dessa nova fase. Durante o intervalo das aulas, as coordenações de cada segmento
fazem visitas e organizam uma série de atividades para esclarecer sobre o novo ritmo de estudos,
matérias a serem abordadas e os projetos pedagógicos da nova etapa escolar.
4.18) Arena GGE
As arenas do GGE foram criadas para acolher os alunos em
dias de exames fora da escola, oferecendo lanches, água,
orientação e conforto de professores e do corpo pedagógico.
A ideia principal é passar segurança para os alunos, buscando
deixá-los mais calmos e prontos para darem seu melhor nas
provas.
Para o Ensino Fundamental 2, as arenas GGE marcam presença
nos dias das seletivas das Olimpíadas do Conhecimento.
4.19) Projeto de Laboratório
As turmas do Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, Ensino Médio Medicina e Ensino Médio ITAIME participam de aulas práticas nos laboratórios das unidades de ensino, que promovem um
melhor entendimento da parte teórica trabalhada em sala de aula e uma melhor absorção do
conhecimento, na medida em que os alunos deixam de ser meros observadores para se tornarem
agentes atuantes na aprendizagem. Outro ponto positivo é a valorização do trabalho em equipe,
pois os experimentos são realizados em grupos, que precisam debater sobre a metodologia, a
forma de execução da tarefa e suas conclusões.
4.20) Projeto de Incentivo à Leitura
Projeto que incentiva a leitura a partir do desenvolvimento de habilidades e competências de
linguagens, ressaltando a importância da leitura para além do processo de aprendizagem. Após
ler uma série de livros paradidáticos escolhidos pelo corpo docente e pela equipe pedagógica do
GGE, os estudantes devem trazer os temas abordados nos livros para a contemporaneidade e
apresentá-los por meio de expressões artísticas de diferentes áreas, como cinema, artes plásticas
e produção textual.
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5) CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PLANEJADAS PARA O ANO DE 2020
Com o objetivo de promover uma maior organização no que se refere à participação dos alunos e
familiares nas vivências e eventos propostos pelo colégio durante o ano de 2020, apresentamos
a seguir um cronograma de atividades:
JANEIRO E FEVEREIRO
EVENTO

CUSTEIO

Semana de adaptação

Isento

Projeto Recomeçar

Isento

Início das aulas

Isento

Carnaval GGE

Isento
MARÇO E ABRIL

EVENTO

CUSTEIO

Páscoa GGE

Isento

Excursões Pedagógicas

Pago
MAIO E JUNHO

EVENTO

CUSTEIO

Festival Esportivo

Pago

São João GGE

Isento

Excursões Pedagógicas

Pago
JULHO (FÉRIAS ESCOLARES)
AGOSTO E SETEMBRO

EVENTO

CUSTEIO

Volta às aulas

Isento

ReaGGE

Isento

Semana do Estudante

Isento

Excursões Pedagógicas

Pago

MIC (participação da família)

Pago

OUTUBRO E NOVEMBRO
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EVENTO

CUSTEIO

Insere GGE (9º ano)

Isento

Insere GGE (6º ao 8º ano)

Isento

6) TURMAS OLÍMPICAS
No Ensino Fundamental 2, os alunos do Colégio GGE são
convidados a participar das Turmas Olímpicas, que realizam
uma preparação específica para as Olimpíadas Brasileiras das
disciplinas de Matemática, Química e Física. Uma grande oportunidade para reforçar o aprendizado
e participar das olimpíadas em âmbitos estadual, nacional e mundial.
Em 2018, fomos campeões absolutos de Pernambuco nas principais Olimpíadas do Conhecimento.
No total, nossos alunos receberam 208 medalhas nas competições de Matemática, Física, Química
e Biologia. Confira a seguir alguns dos destaques internacionais:

Vinicius Queiroz, aluno do
3º ano do Colégio GGE
e o maior vencedor da
Olimpíada Iberoamericana
de Física 2016 (Uruguai), com
medalha de ouro – Top Gold.

Ilo Pereira, aluno do
3º ano do Colégio GGE
e medalha de ouro na
Olimpíada Ibero-Americana
de Física 2012 (Espanha).

Filipe Rudrigues, aluno
do 3º ano do Colégio GGE
e medalha de bronze
na Olimpíada Mundial
de Física 2010 (Croácia).

André Farias, aluno do
3º ano do Colégio GGE
e medalha de prata na
Olimpíada Mundial de
Física 2009 (México).

André Gentil, aluno do
3º ano do Colégio GGE e
Menção Honrosa na
Olimpíada Mundial de
Física 2008 (Vietnã)

Thomas Ferreira, aluno
do 3º ano do Colégio GGE
e medalha de bronze
na Olimpíada Mundial
de Física 2007 (Irã).

19

Matheus Dias, aluno do
3º ano do Colégio GGE e
medalha de bronze na
Olimpíada Ibero-Americana
de Física 2014 (Paraguai).

Gabriel de Sá, aluno do
3º ano do Colégio GGE
e um dos cinco brasileiros
(único de Pernambuco)
a representar o Brasil na
Olimpíada Mundial de

Física 2005 (Espanha).

7) PROGRAMA ESPORTIVO
O Programa Esportivo do Colégio GGE oferece para os
seus alunos as seguintes modalidades: Ballet, Badminton,
Basquete, Dança, Ginástica Geral, Futsal, Judô, Natação, Tênis
e Vôlei. Cada unidade disponibiliza uma grade particular de
atividades.
A prática de atividades físicas é muito bem-vinda nas
diferentes fases do desenvolvimento da criança. O esporte
afasta o risco de obesidade, estimula a coordenação motora
e a socialização, ensinando ainda aos pequenos sobre como
fazer parte de um time, um ponto importante no processo de
crescimento até a vida adulta.
As crianças precisam ser estimuladas para se movimentarem
e motivadas a gostarem das atividades físicas. Porém, a
escolha do esporte deve ser uma decisão natural da criança,
pois ela precisa se divertir durante a prática, sem a obrigação
de se tornar um atleta, possibilitando que esta se torne parte
integrante do seu cotidiano.
Para participar do Programa Esportivo GGE, o responsável
deve procurar a recepção da sua unidade e realizar a inscrição.
Confira os horários das modalidades em:
www.gge.com.br/programaesportivo
8) ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
A alimentação saudável na infância e na adolescência promove a saúde, o crescimento e o
desenvolvimento da criança, além de prevenir doenças. Pensando nisso, proporcionar uma
alimentação saudável para nossos alunos foi uma das principais preocupações na hora de escolher
a empresa para operar a cantina de nossa escola. Foi assim que trouxemos a Appetite, empresa
do Grupo Entre Amigos, que desde 2004 se preocupa em oferecer, além de lanches, um café da
manhã, almoço e jantar com valores nutritivos para os nossos alunos.
O estabelecimento conta com um chefe de cozinha que possui experiência em diversos
restaurantes de Recife, além de um grupo de funcionários preparados para o atendimento e
uma equipe de nutricionistas que avalia diariamente todos os alimentos que serão consumidos,
sendo responsáveis também por elaborar os cardápios adequados de acordo com as necessidades
especiais de alguns alunos.
Para um atendimento mais rápido, o aluno tem ainda opções de caixas rápidos, nos quais realiza
o seu pedido através do cartão Appetite, precisando somente ir ao balcão para retirar o lanche.
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Através do cartão, os responsáveis podem também acompanhar e controlar os gastos dos alunos.
Para contratação do serviço, basta procurar a cantina de sua unidade.
9) AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A Avaliação Institucional é um processo coletivo, contínuo, transparente e consistente que tem
como objetivo garantir os melhores serviços, estrutura e qualidade de ensino para os nossos
alunos.
O Colégio GGE conta com a participação e o envolvimento dos pais e responsáveis para responder
a Avaliação Institucional, disponibilizada duas vezes ao ano, no site da escola, em formato de
questionário, com tempo estimado de preenchimento de dois minutos.
Com base nos resultados obtidos, é possível orientar, reforçar e corrigir os aspectos levantados
durante a avaliação, na busca de melhorias contínuas.
Contamos com a sua participação!
10) AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
A avaliação do processo ensino-aprendizagem é realizada pelos alunos, três vezes ao ano, com
o objetivo de verificar o desempenho de cada professor em relação a: conteúdo e didática,
assiduidade, postura formativa e envolvimento com os estudantes. Com base nas informações
coletadas, é possível direcionar as ações do docente na busca de melhoria contínua dentro e fora
de sala de aula.
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11) GGE NOS CANAIS DIGITAIS
Pelo site, newsletter e redes sociais do Colégio GGE você acompanha o dia a dia dos alunos e
professores, conhecendo mais sobre tudo que acontece dentro e fora das salas de aula. Nesses
canais, disponibilizamos conteúdo exclusivo sobre nossos projetos pedagógicos, atividades
esportivas, assim como dicas, roteiros de estudo e aulas especialmente produzidas por nosso
corpo docente, incluindo ainda a cobertura audiovisual de eventos do GGE.
Siga: www.gge.com.br
Redes sociais:
/colegiogge
/colegiogge
/colegiogge

Além disso, através do GGETV você encontra
conteúdos relevantes feitos sob medida pra quem
faz parte da família GGE, com vídeos específicos
para todos os segmentos, da Educação Infantil ao
Pré-Enem. Inscreva-se e fique ligado em tudo que
acontece por aqui!

youtube.com.br/ggetvoficial

12) CONTATOS IMPORTANTES

O Colégio GGE preza sempre pelo bom atendimento às famílias e aos alunos, acreditamos que
desta forma, poderemos realizar um trabalho pedagógico efetivo pautado na atenção e no
acolhimento às nossas crianças e seus familiares.
O contato com as coordenações dever ser feita pela ouvidoria do site do GGE. ou pelos telefones
convencionais do colégio: Recife (81) 3227.1000 ou Caruaru (81) 3138.9338.
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