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CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezados responsáveis,
Sejam bem-vindos ao Ensino Médio 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 MÉDIO DO GGE
2.1) Horário de aulas e liberação de saída
Confira a seguir os horários de entrada e saída dos alunos
do Médio:
• Turno da Manhã - 7h10 às 12h40 / 13h30
• Turno da Tarde tradicional (3º ano) - 14h30 às 17h55
• Turmas ITA-IME Olímpicas e Ensino Médio Medicina possuem horários específicos.
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.
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 Ensino Médio 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 Médio regular é composta por:
1º ANO

2º ANO

3º ANO

BIOLOGIA 1 e 2

BIOLOGIA 1 e 2

BIOLOGIA 1 e 2

GEOGRAFIA 1 e 2

GEOGRAFIA 1 e 2

GEOGRAFIA 1 e 2

HISTÓRIA 1 e 2

HISTÓRIA 1 e 2

HISTÓRIA 1 e 2

SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

FILOSOFIA

FILOSOFIA

FILOSOFIA

MATEMÁTICA 1 e 2

MATEMÁTICA 1 e 2

MATEMÁTICA 1, 2 e 3

FÍSICA 1 e 2

FÍSICA 1 e 2

FÍSICA 1 e 2

QUÍMICA 1 e 2

QUÍMICA 1 e 2

QUÍMICA 1 e 2

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

REDAÇÃO

REDAÇÃO

REDAÇÃO

LITERATURA

LITERATURA

LITERATURA

INGLÊS

INGLÊS

INGLÊS

ESPANHOL

ESPANHOL

ESPANHOL

ED.FÍSICA

ED.FÍSICA

2.5) Material escolar
Adotada pelo Colégio GGE e escolas parceiras do Sistema GGE de Ensino, a coleção Mundus (Ensino
Médio) foi elaborada já dentro da nova realidade do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
e do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco. Abrangendo todo o
Ensino Médio, os livros didáticos da Coleção Mundus são elaborados por uma equipe especialista
em ensino e aprovação nas melhores universidades do Brasil. Diferentemente de outros sistemas,
a Coleção Mundus já contempla as disciplinas de Sociologia, Filosofia, Inglês e Espanhol. Dessa
forma, o conteúdo fica mais enriquecido e a preparação ainda mais completa.
Conheça a seguir algumas ferramentas disponíveis nos livros da coleção Mundus.
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2.5.1) Recursos Multimídia
Construídos ou indicados por autores específicos para
este fim, os recursos multimídia da coleção Mundus 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.
2.6) 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

• Turmas do 1º e 2º e ano: prova
• Turmas do 3º ano: prova em formato de simulado estilo ENEM.

AV2

• Turmas do 1º e 2º e ano: prova em formato de simulado estilo SSA/UPE.
• Turmas do 3º ano: EVA – Exame de Verificação de Aprendizagem.

AV3

• Turmas do 1º e 2º e ano: EVA – Exame de Verificação de Aprendizagem.
• Turmas do 3º ano: simulado desafio estilo SSA/UPE.

2ª CHAMADA
A 2ª chamada é direcionada para os alunos que, por motivo de saúde, não conseguiram realizar
uma das avaliações (AV1 e AV2). 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.
O Exame de Verificação de Aprendizagem (EVA) é 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.
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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 = 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 ferece 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
formativo.
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.
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.
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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 cada
conteúdo programático previsto no planejamento
bimestral, bem como ter acesso a relatórios
consolidados de desempenho, por turma, série,
unidade de ensino e também por disciplina e
professor.
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3.1.5) Calendário de Provas
No início do ano, enviamos para a família toda a programação de provas.
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3.1.6) Guia de Avaliações (G.P.A)
O Guia para Avaliações (G.P.A.) trata-se de um documento enviado para os estudantes com, no
mínimo, 15 dias de antecedência, 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.

DISCIPLINA: PORTUGUÊS
Data da avaliação: 11/04
 Professora: Katilini Oliveira / Ana Lídia/Luiz Antônio
Conteúdo:
Capítulo 1- Introdução aos estudos linguísticos, pág.185
até 197.
Capítulo 2 – Fonologia ortografia, pág. 199 até 230
Estrutura de processos de formação das palavras
Metodologia: Aulas expositivas com exercícios realizados no
caderno e no livro de Gramática, cujas correções foram feitas
coletivamente como também através da participação individual
dos alunos.
DISCIPLINA: LITERATURA
Data da avaliação: 12/04
 Professor: S régio Ribeiro/Júlio Pimentel/Paulo Neto
Conteúdo:
Capítulo 01 – Introdução à arte literária (parte 1)
Tópico 3.2 – A literatura é interação pela linguagem
Capítulo 02 - Introdução à arte literária (parte 2)
Paradidático: O Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente
Metodologia:
Aulas expositivas a respeito de todo o conteúdo. Resolução de
exercícios do livro-texto ( exercícios de aprofundamento –
exercícios contextualizados - questões vestibulares). Material de
apoio (caderno de anotações). Orientação do estudo pessoal do
aluno.
DISCIPLINA: REDAÇÃO
Data da avaliação: 12/04
 Professora: Bruna/Marília/Eduardo/Flávia
Conteúdo:
Textualidade e argumentação.
Cap. 01, pág. 233 até 248
G ên eros, tipos textuais e estrat égias argumentativas
Cap. 02, págs. 249 até 272
Texto dissertativo-argumentativo, com foco nas 5 competências
do Enem.
O estudante deve produzir um texto dissertativo-argumentativo,
dentro do tema proposto, explorando as diversas áreas do
conhecimento. Além de estar coesa e coerente, a redação deve
apresentar proposta de intervenção.
Metodologia:
Leitura, análise e produção dos gêneros trabalhados no livro e
fichas complementares, bem como as anotações do caderno.
DISCIPLINA: INGLÊS
Data da avaliação: 11/04
Professor(a): Renata Monteiro/ Hudson Ribeiro
Conteúdo:
Cap. 01 FOREIGN LANGUAGE IN OUR LIFE, pág. 313 até
326
Cap. 02 ASTRONOMY AND SPACE EXPLORATION, págs
327 até 346
Metodologia:
Aulas expositivas e utilização de textos para a abordagem.
Exercícios executados em sala e em casa para melhor fixação
da estrutura gramatical e interpretação de texto.
DISCIPLINA: MATEMÁTICA
Data da avaliação: 11/04
Professor: Diogo/Cleber/Dogival
Conteúdo:
cap.01 -conjuntos (págs. 11 a 24)
cap.02 - conjuntos numéricos (págs. 25 a 39)
exercícios contextualizados e de vestibulares.
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Metodologia:
Os conteúdos desta avaliação foram trabalhados através de aulas
expositivas, debates, slides e resolução dos exercícios propostos
no livro da coleção MUNDUS do colégio GGE.


Professor: Fábio Piauí/D ébora

Conteúdo:
Capítulo 1 (página 33 a 46): Introdução à Geometria Euclidiana
Tópico 1: Elementos primitivos
Tópico 2: Triângulo
Tópico 3: Teorema de Tales
Tópico 4: Semelhança de triângulos
Exercícios contextualizados (páginas 13 a 16)
Exercícios Vestibulares (páginas 16 a 19)
Capítulo 2 (página 47 a 56): Relações Métricas
Trigonométricas no Triângulo
Tópico 1: Relações métricas no triângulo retângulo
Tópico 2: Trigonometria no triângulo retângulo
Tópico 3: Lei dos senos
Tópico 4: Lei dos cossenos
Exercícios contextualizados (páginas 19 a 22)
Exercícios Vestibulares (páginas 22 a 24)

e

Metodologia:
Para um bom aproveitamento dos assuntos dados, é fundamental
que resolvam os exercícios do livro.
DISCIPLINA: GEOGRAFIA
Data da avaliação: 12/04
Professor: Victor Hugo/Iran
Conteúdo:
Capítulo 2: O planeta Terra e os meios de orientação geográfica
Tópico 1: O planeta Terra.
Tópico 2: Orientação geográfica.
Tópico 3: Linhas imaginárias e coordenadas geográficas
Tópico 4: Fusos horários.
ESTRATÉGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM:
Anotações do caderno realizadas em sala de aula.
Metodologia: Aulas expositivas dialogadas, indicações de leituras
e exercícios a serem realizados em casa, resolução de exercícios
em sala, uso de multimídia com Slides, filmes e documentários.
Professor: Andr éNogueira/Victor Hugo/Evandro
Conteúdo:
Dinâmica Populacional: Mundo e pessoas em movimento
(Cap. 02, páds. 59 até 68)
Cap. Metodologia:
Aulas expositivas dialogadas, indicações de leituras e exercícios
a serem realizados em casa, resolução de exercícios em sala de
aula e material avulso enviado através da área restrita.
DISCIPLINA: QUÍMICA
Data da avaliação: 12/04
Professor: Pietro Sales / João Batista/Robson Queiroz
Conteúdo:
Capítulo 1 - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA E LEIS
PONDERAIS, págs. 241 até 248
Capítulo 2 – MODELOS ATÔMICOS CLÁSSICOS, págs. 249 até
260
Metodologia:
Os conteúdos desta avaliação foram trabalhados através de aulas
expositivas, debates, e resolução dos exercícios propostos no
livro da coleção MUNDUS.
Professor: George/Fábio Costa/Arthur Mota/Cláudio

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 analisar a 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.
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 do Ensino Médio:
4.1) Semana de Adaptação
O ano letivo do Ensino Médio 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. Para a
unidade Aldeia, a semana de adaptação é apenas para alunos novatos do 1º ano do Ensino Médio.
Em 2020, a volta às aulas acontece no dia 03 de fevereiro, segunda-feira.
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4.2) Projeto Recomeçar
O Projeto Recomeçar é voltado aos alunos que apresentaram
dificuldades pedagógicas no ano anterior, tendo sido
reprovados ou aprovados pelo conselho de classe. O objetivo
é elevar a autoestima destes alunos, estimulando o interesse pelos estudos e buscando encorajálos a começar o ano com disposição e determinação revigoradas.
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 apoio e a orientação necessários para melhorar a conduta dos alunos
para que consigam alcançar seus objetivos no ano que se inicia.
4.3) 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.
4.4) Honra ao Esforço Acadêmico
Como instituição de ensino, o GGE precisa reconhecer os alunos com bom rendimento pedagógico,
assim, ao final de cada unidade é realizado um levantamento, por série, das médias de todos os
alunos.
Aqueles 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 sua fotografia fica em
exposição durante a unidade letiva, como forma de parabenizá-lo por seu desempenho. 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 com 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, e que merece ser enaltecido.
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4.5) 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.
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
4.6) 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.
4.7) Plantão de Dúvidas
A iniciativa foi criada com objetivo de prestar todo o suporte necessário para que os alunos do
Ensino Médio, Pré-Enem e Pré-Medicina estejam sempre preparados para saírem na frente
e alcançarem seus objetivos. Para isso, disponibilizamos, de maneira exclusiva no mercado,
professores e monitores nas salas de estudos de nossas unidades, que atendem os alunos para
tirar dúvidas relacionadas às disciplinas de Matemática, Física, Química, Biologia e Redação /
Produção Textual.
4.8) Encontro de Profissões
Anualmente, as principais profissões das áreas de Saúde, Exatas e Humanas são discutidas em um
evento com várias palestras. Os alunos podem tirar dúvidas sobre diversas carreiras com médicos,
engenheiros, jornalistas, publicitários e advogados, entre outros profissionais.
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4.9) 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.
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.
4.10) 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 Ensino Médio 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.
4.11) Semana do Estudante
Em comemoração ao Dia do Estudante (11 de agosto), o GGE
promove a Semana do Estudante, que traz para as turmas
do Ensino Médio 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.
4.12) InsereGGE
A transição de segmentos de ensino costuma trazer dúvidas
de como será a realidade de uma nova série, sobretudo o receio
da nova rotina escolar e das novas responsabilidades. Para
que esta transição seja encarada de maneira mais tranquila,
criamos o projeto InsereGGE, com objetivo de apresentar
todas as etapas que estão por vir para pais e alunos do Ensino
Médio do GGE.
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Esta iniciativa foca em apresentar a nova rotina de estudos, equipe de professores e coordenação,
a proposta e os projetos pedagógicos de cada série do Ensino Médio do GGE.
4.13) 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 Médio, as arenas GGE marcam presença
nos principais locais de prova do ENEM, vestibulares de
academia militares, seriados da UPE e Federais, bem como
algumas universidades particulares.
4.14) Anti-Estresse
Desenvolvido pelo SOEP (Serviço de Orientação Educacional e Psicológica), o projeto atende
aos alunos do Ensino Médio e visa minimizar a pressão por êxito existente neles, preparandoos emocionalmente para um ano de tomada de decisões e desafios. O projeto ainda conta com
o apoio das coordenações pedagógica e de esportes, que desenvolvem dinâmicas para quebrar
também um pouco da rotina de sala de aula, promovendo momentos de relaxamento, apoio e
orientação para os alunos.
4.15) Setembro Amarelo
O objetivo é auxiliar os estudantes para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais
através da inteligência emocional e dos cuidados com o bem-estar, além de conscientizá-los sobre
a gravidade dos temas depressão e combate ao suicídio. Por entender que os jovens precisam ter
uma estrutura psíquica saudável, o Colégio GGE busca criar um repertório importante de reações
emocionais, auxiliando os alunos a lidarem da maneira adequada com as situações difíceis da vida.
4.16) Fera GGE Sou+Você
As turmas do 1º e 2º ano do Ensino Médio participam de ações realizadas nas semanas que
antecedem as provas dos principais vestibulares, com o Exame Nacional do Ensino Médio, 1ª e
2ª fase do Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (SSA/UPE), Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA/SP) e Instituto Militar de Engenharia (IME/RJ), que são organizadas
pelas coordenações pedagógicas, em parceria com o SOEP (Serviço de Orientação Educacional e
Psicológica).
As ações contemplam diferentes momentos, como a revisão de conteúdo com os professores,
atividades para relaxamento, encontros especiais com a equipe do SOEP, além da confecção de
murais, com recadinhos feitos com muito carinho para elevar a autoestima dos nossos alunos.
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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

Encontro de Profissões

Isento
MAIO E JUNHO

EVENTO

CUSTEIO

Encontro de Profissões

Isento

Festival Esportivo

Pago

São João GGE

Isento

GGE contra o Bullying

Isento
JULHO (FÉRIAS ESCOLARES)
AGOSTO E SETEMBRO

EVENTO

CUSTEIO

Volta às aulas

Isento

Setembro Amarelo

Isento

Semana do Estudante

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

Isento

EVENTO

CUSTEIO

Aulão Tira-teima ENEM

Isento

Agita SSA

Isento

Arenas
(ENEM, Seriado UPE, UNICAP, FPS e UNINASSAU)

Isento

Fera Sou+GGE

Isento

GGE Solidário

Isento

Insere GGE

Isento

Formatura do 3º ano
(Aula da Saudade, Colação de Grau e Baile)

Pago

Haverá comunicação específica, com a devida antecedência, para todos os eventos que envolvem a
participação de alunos, pais e/ou tiverem custos atrelados.
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6) QUALIDADE COMPROVADA PELO ENEM
O Colégio GGE é destaque na classificação do ENEM há 14 anos consecutivos, comprovando a
eficiência da metodologia de ensino adotada, responsável por resultados expressivos em unidades
com localização e número de alunos distintos.
No ENEM 2018, o colégio teve suas 2 unidades de Ensino Médio entre as 05 primeiras colocadas
do Recife, além do 1º lugar entre os colégios da zona sul*.

1º LUGAR ENTRE OS COLÉGIOS DA ZONA SUL
2 UNIDADES ENTRE AS 05 PRIMEIRAS COLOCADAS DO RECIFE

*Resultado Enem 2018 referente a colégios de grande porte (acima de 90 alunos participantes do ENEM) da rede particular de ensino
do Recife, com base em matéria publicada pela Folha de São Paulo no dia 18/06/19.

Em 2019, foram centenas de alunos aprovados nos principais vestibulares do país, incluindo o
maior número de alunos do 3º ano aprovados em Pernambuco. Confira a seguir alguns de nossos
números:
ITA/SP

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

IME/RJ

Instituto Militar de Engenharia

80

181

(últimos 22 anos)

(últimos 22 anos)

aprovados

aprovados

64,5% de todas as

67,5% de todas as

aprovações de Pernambuco

aprovações de Pernambuco

AFA/SP
2019
Academia da Força Aérea

EFOMM/PA
2019

Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante

ESCOLA
NAVAL/RJ 2018

aprovados

12

aprovados

17

02

INCLUINDO 8 ALUNOS
DO ENSINO MÉDIO

INCLUINDO O 1° E O 3° LUGARES
GERAIS DE PERNAMBUCO

DOS 4 ALUNOS APROVADOS
EM PERNAMBUCO

PRINCIPAIS OLIMPÍADAS
DO CONHECIMENTO 2018

MEDICINA 2019

SERIADO UPE 2019

FEDERAIS E UPE 2019

208
premiados

36
aprovações

47

265

CAMPEÃO ABSOLUTO
EM PERNAMBUCO

(Federais, UPE
e particulares)

DESTAQUE ABSOLUTO
EM PERNAMBUCO

OLIMPÍADA BRASILEIRA
DE MATEMÁTICA – OBM 2018

MEDALHA
DE OURO
ÚNICO OURO DO NORTE,
NORDESTE E CENTRO-OESTE
(NÍVEL 1 )

aprovados

INCLUINDO 42 ALUNOS ENTRE OS
3 PRIMEIROS LUGARES DE CURSOS

ENEM 2018*

ENSINO MÉDIO
(FEDERAIS E UPE 2019

157

aprovações

aprovações

ENEM 2018

1º LUGAR ENTRE OS
COLÉGIOS DA ZONA SUL

38 ALUNOS ENTRE OS 03 PRIMEIROS
LUGARES DE CURSOS

2 UNIDADES ENTRE
AS 05 PRIMEIRAS
COLOCADAS DO RECIFE

51 ALUNOS COM NOTA ACIMA DE 900
NA REDAÇÃO

*Resultado do ENEM 2017 referente a colégios de grande porte da rede particular de ensino em Pernambuco - acima de 90 alunos participantes do ENEM.
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aprovados

05 ALUNOS COM NOTA 980 NA REDAÇÃO

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 estas se tornem
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.
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.
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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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