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ENSINO MÉDIO 2020

SEJA BEM-VINDO AO PROJETO DO
ENSINO MÉDIO COC VILA YARA

Consulte este material para entender
como funciona e como será nosso
Ensino Médio em 2020.
Aqui você encontrará detalhamentos
das avaliações ano a ano, nossas
expectativas e projetos.
Observe as dicas e navegue conosco!

LINKS E VÍDEOS DE DETALHAMENTO
Quando encontrar botões como

Entenda
Melhor

Vídeos

estes ao lado, clique e assista aos
vídeos de detalhamento. (Entenda
Melhor).

Em todos os textos negritados de
amarelo, clique e leia mais sobre o
assunto.

Textos negritados em amarelo
indicam
textos de leitura extra.

Em todos os desenhos como a
mãozinha ao lado, clique e leia
mais sobre o assunto.

Clique nas mãozinhas como
essa e leia mais.

ENSINO MÉDIO 2020

Projeto de vida
21.7%

QUAIS SÃO AS SUAS
EXPECTATIVAS?
Aprovação em vestibular
43.5%

Cidadania
8.7%

Formação profissional, Projeto
de vida e Criatividade são
indicadores que pesam em
sua escolha? Além do que
você espera e julga como

Criatividade
8.7%

importante, está atento às
necessidades do mundo
contemporâneo?

Formação profissional
17.4%

COMO ESCOLHER A
ESCOLA DO ENSINO
MÉDIO?
Dada a proximidade da vida adulta a
escolha de uma escola para o curso do
Ensino Médio dependerá de muitas
questões. A escola precisa preparar para
o Vestibular, essa é a expectativa de
muitos pais, no entanto, as necessidades
do mundo atual pedem mais do que a
preparação técnica e conceitual.

NÃO ABRA MÃO DE NADA. NÃO ACEITE MENOS.
A escola que receberá seu filho e/ou sua filha

O Projeto de Formação Integral garante a

no EM precisa garantir o projeto de Formação

formação acadêmica de excelência e não

Integral.

abandona as preocupações com a saúde

Em todos os lugares encontramos notícias e

emocional e o desenvolvimento de autonomia

informações sobre a quantidade de doenças

sustentável.

emocionais que, como uma epidemia, ataca

Para deixar um mundo melhor aos seus filhos,

adolescentes por todo o mundo.

precisamos deixar filhos melhores para o
mundo.

ESTUDE SUA
PRÓXIMA
ESCOLA

Entenda
Melhor

O Colégio COC Vila Yara há mais de 30
anos escreve uma história de sucesso,
expansão e superação. Nos últimos 5 anos
construímos um caminho contínuo de
crescimento, modernizações e novidades
positivas, especialmente após a mudança
para o prédio na Vila Yara. Com isso,

Nova unidade 2020

reafirmamos a nossa vocação: o trabalho
de formação pedagógica atualizada e
integral.Neste sentido, mais uma vez
sairemos na frente e entregaremos aos
nossos alunos, aos nossos professores e a
toda nossa comunidade um conjunto de
novidades para 2020. Daremos mais um
passo em nossa caminhada, garantindo
qualidade, excelência e desenvolvimento
de nossos alunos, com a absoluta certeza
de que estamos contribuindo de forma
direta para a formação acadêmica,
emocional e social de todos eles.
Acompanhe aqui o Projeto Pedagógico
do Ensino Médio
COC Vila Yara.

Exclusiva para E.M. e Cursinho

EF1, EF2 e 1o. ano EM - Av. Yara, 300
Cursinho Pré Vestibular e EM - 2o. e 3o. ano - Av Yara, 136

RESULTADO
Alunos do EM que ainda não terminaram
os estudos e já estão aprovados nas
melhores Universidades do país.

Entenda
Melhor

EF1, EF2 e 1o. ano EM - Av. Yara, 300
Cursinho Pré Vestibular e EM - 2o. e 3o. ano - Av Yara, 136

HORÁRIOS E ROTINA
Para a devida adaptação às necessidades do segmento, o 1o. ano do EM terá todas as
suas atividades no mesmo prédio do EF2. (Av. Benedito Américo, 73)
Visando garantir o aprofundamento nos estudos e na preparação para o mundo
externo, os alunos do 2o. e do 3o. estudarão na nova unidade. (Av. Yara, 136)
INÍCIO DAS AULAS

MANHÁ - 7h / AULAS VESPERTINAS - 13h45
Não há tolerância para entrada de alunos atrasados,
se não chegarem no horário, perderão a primeira aula
(tarde e/ou manhã).

DIAS DE AULAS

1o./ 2o./ 3o. - Todas as manhãs - seg. a sex - até 12h40
1o. - Vespertino - Terça até 17h e quinta até 15h15
2o. e 3o. - Vespertino - Terça até 17h e quinta até as 17h
INTERVALOS

MANHÃ - 8h40 às 9h / 10h40 às 11h
TARDE - 15h15 às 15h30
UNIFORME - OBRIGATÓRIO

Camiseta do colégio.
Outras peças livres desde que respeitem padrões de cor e tamanho - calça e bermuda cores escuras que não sejam menores do que a marca do joelho, Não são permitidas
calças rasgadas. Calçados - apenas fechados, chinelos e sandálias não são permitidos.
PROVAS

Agendadas com antecedência, divulgadas no início de cada semestre. A perda das
avaliações pode ser reposta com Prova Substitutiva, desde que o aluno pague a taxa e
apresente atestado/justificativa. Os alunos devem respeitar o calendário das avaliações
sub, que sempre ocorrerão no período da tarde.
RECUPERAÇÃO

- Recuperação de meio de ano - atividades e orientações de estudo encaminhadas nas
férias, seguidas de prova de recuperação.
- Recuperação final - ao fim das aulas regulares, os alunos poderão ter até 3 disciplinas em
recuperação, com mais de 3 reprovarão de forma automática. Nesta fase, as recuperações
são acompanhadas de aulas, atividades e provas.
MÉDIA PARA APROVAÇÃO

A média mínima de nosso Colégio é 6,0.

FORMAÇÃO E
VESTIBULAR
Avaliações diversificadas
1. ano do EM
Prova Dissertativa

Avalia de forma escrita todos os conteúdos
apreendidos pelos alunos na frequência mensal.
Valor - 2,0
Prova Teste ENEM

Simula o estilo de prova teste mais importante do
Brasil. Com questões testes e redação os alunos
farão 1 vez ao bimestre a prova de 65 questões.
Valor - 3,0
Prova Teste Fuvest

Simula a prova de ingresso à Universidade de São
Paulo, USP. De forma alternada com a prova
dissertativa, prepara desde o início o aluno para o
vestibular mais concorrido do país. Total de 80
questões.
Valor - 2,0
Para possibilitar o amplo desenvolvimento de
habilidades e de preparação, os alunos alternam os
modelos de prova bimestre a bimestre.
Observe a variação por bimestre:
- 1 Teste ENEM - todo bimestre
- Dissertativa 1 - todo bimestre
- 1 Teste FUVEST - 2o. e 4o. bimestre
- Dissertativa 2 - 1o. e 3o. bimestre

Confira a seguir a avaliação do Perfil. Valor 3,0

Avaliação externa
Duas vezes por ano, nossos alunos farão a prova de avaliação
externa Evolucional. A maior empresa de avaliação externa do
Brasil contribuirá para a geração de indicadores precisos de
nossos alunos.
Estes indicadores direcionarão o trabalho do Colégio com
esta turma nos próximos 3 anos. Esta prova é do tipo ENEM,
avalia desenvolvimento de habilidades e níveis de leitura.

Entenda
Melhor

FORMAÇÃO E
VESTIBULAR
Avaliações contínuas
2. ano do EM

Prova Dissertativa

Avalia de forma escrita todos os conteúdos
apreendidos pelos alunos na frequência
semanal. Em uma aula destinada à prova
dissertativa o aluno fará semanalmente uma
disciplina, garantindo estudo contínuo, focado e
aprofundado,
Valor - 2,5
Prova Teste ENEM

Simula o estilo de prova teste mais importante
do Brasil. Com questões testes e redação os
alunos farão 1 vez ao bimestre a prova de 75
questões.
Valor - 3,0
Prova Teste Fuvest

Simula a prova de ingresso à Universidade de
São Paulo, USP. Esta prova teste simula o
vestibular e prepara o aluno para o vestibular
mais concorrido do país. Total de 85 questões.
Valor - 2,5
Confira a seguir a avaliação do Perfil. Valor
2,0

Avaliação externa
Cinco vezes por ano, nossos alunos farão a prova de avaliação
externa, 4 delas serão elaboradas pelo sistema COC e 1 pela
Evolucional. (A prova Evolucional substituirá 1 teste ENEM e as
Avaliações COC serão pontuação extra. )
Ambas as provas são de nível nacional e contribuirão para a
geração de indicadores precisos de nossos alunos.
Estes indicadores direcionarão o trabalho do Colégio com esta
turma nos próximos 2 anos.

Entenda
Melhor

FORMAÇÃO E
VESTIBULAR
Vencer barreiras reais.
3. ano do EM
Prova Dissertativa

Avalia de forma escrita todos os conteúdos
apreendidos pelos alunos na frequência semanal,
seguindo os padrões das questões de segunda fase
dos vestibulares. Em uma aula destinada à prova
dissertativa o aluno fará semanalmente uma
disciplina, garantindo estudo contínuo, focado e
aprofundado,
Valor - 3,0
Prova Teste ENEM

Simula o estilo de prova teste mais importante do
Brasil. Com questões testes e redação os alunos
farão 1 vez ao bimestre a prova de 85 questões.
Valor - 3,0
Prova Teste Fuvest

Simula a prova de ingresso à Universidade de São
Paulo, USP. Esta prova teste simula o vestibular e
prepara o aluno para o vestibular mais concorrido
do país. Total de 90 questões.
Valor - 3,0
Confira a seguir a avaliação do Perfil. Valor 1,0

Avaliação externa
Uma por ano; nossos alunos farão a prova de avaliação
externa, A prova é de nível nacional e contribuirá para
a geração de indicadores precisos de nossos alunos.
Estes indicadores direcionarão o trabalho do Colégio
com esta turma na revisão.
No terceiro ano a prova é elaborada pela Evolucional, a
maior empresa de avaliação externa do Brasil.

Entenda
Melhor

Calendário bimestral de Avaliações

FORMAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE
Avaliações de Perfil.
Todas as séries do EM
As demandas da nova diretriz da educação básica,
BNCC, confirmam nosso projeto pedagógico. A formação
deve ser Integral. Não podemos avaliar de forma única.
Neste sentido, a Avaliação de Perfil prioriza o
desenvolvimento de habilidades. Por meio de pesquisas,
seminários e discussões os alunos trabalham em grupo,
envolvidos em atividades colaborativas.
Nas três séries, dando valores de pontuação diferentes,
pretendemos abrir espaço para desenvolvimento da
leitura crítica e cidadã do mundo.
As atividades colaborativas e híbridas garantem
desenvolvimento amplo de nossos alunos, contribuindo
para o enfrentamento das necessidades
contemporâneas impostas pela sociedade e pelo
mercado de trabalho.
Em cada bimestre os professores têm a liberdade de
criarem projetos e atividades que desenvolvam as
necessidades de seus alunos.

NOTA DE PERFIL - VALORES DE PONTUAÇÃO
1o. ano - 3,0 pontos
2o. ano - 2,0 pontos
3o. ano - 3,0 pontos

A variação da pontuação acontece série a série por conta
da necessidade de desenvolvimento dos alunos para os
vestibulares.
Ano a ano os alunos desenvolverão a autonomia
proposta e, assim, aplicarão em seu cotidiano as
habilidades de estudo, pesquisa e apresentação de
ideias desenvolvidas com o Perfil.

Entenda
Melhor

FORMAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE
Tecnologia e Educação
Todas as séries do EM
A presença da tecnologia é inegável, ela é aliada e necessária para os
adolescentes, não pode ser inimiga da escola. Incluímos em nosso
cotidiano pedagógico uma série de atividades que terão a tecnologia e a
internet como ponto de partida, e desta maneira, a tecnologia será
transformada numa ferramenta pedagógica.
Precisamos ensinar nossos alunos a usarem a internet e o celular como
um ambiente infinito de aprendizado.
Para isso, possuímos um conjunto de serviços digitais que tanto organizam
a rotina de estudos dos alunos e também aproximam família e escola.
Dentro do Colégio, durante as aulas, os alunos que portarem o celular sem
orientação/ autorização terão os celulares guardados pela Coordenação,
os responsáveis poderão retirá-lo. O porte inadequado será tratado como
ato de indisciplina e sempre contará com a ciência dos responsáveis.
AGENDA EDU
Portal de controle de datas, atividades, eventos, lições e trabalhos que
podem ser conferidos por pais e alunos. É a via de comunicação direta dos
pais com a escola e é uma ferramenta de lembrete e organização muito
importante para os alunos.
PORTAL COC EDUCAÇÃO
Plantões on-line diários, aulas em vídeo, resolução de exercícios em vídeo,
material digital, material de aprofundamento e várias outras ferramentas
estão disponíveis no portal COC Educação.
Wifi NAS SALAS DE AULA
Em todas as salas, com a supervisão do professor, a internet é utilizada
como uma ferramenta de pesquisa e de ensino.
APLICATIVOS E FERRAMENTAS
O Sistema COC de Ensino oferece um conjunto amplo de ferramentas e
aplicativos que serão oferecidos aos alunos COC Vila Yara. A oferta
diversa passará por dicas de estudos e de rotina do vestibulando, como o
Coach COC, ao sistema híbrido de aulas compartilhadas do My Class e
também das ferramentas de aprofundamentos oferecidas pela base COC.

Entenda
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FORMAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE
Disciplinas Eletivas
1. e 2. ano do EM
É responsabilidade das escolas garantirem o desenvolvimento
amplo das habilidades. Um profissional não será reconhecido pelo
mercado de trabalho se sua formação for basicamente acadêmica.
Além disso, escolher a carreira sempre é uma grande pressão
enfrentada no final do EM.
As disciplinas Eletivas são a perfeita saída para o enfrentamento
de ambas as situações. As aulas são baseadas no modelo de
Ensino-Aprendizagem STEAM, que garante o caminho
metodológico da interdisciplinaridade intencional. Todas as
atividades desenvolvidas são baseadas na metodologia ativa e
colaborativa, os alunos aprendem na prática a lidar com o outro e
lidar com suas necessidades.
O projeto pedagógico das Eletivas está baseado nas demandas
dos Objetivos Sustentáveis da ONU, nossos temas transversais
refletem as necessidades globais, não apenas de nossa escola e
não apenas da educação.
Desta forma, os alunos terão contato com as disciplinas aplicadas,
tal qual, ocorre na Graduação. Podem escolher uma disciplina de
acordo com sua predileção e, assim, tem contato adiantado com a
aplicação da ciência.
Cada aluno é obrigado a escolher uma disciplina eletiva. Os cursos
são semestrais e misturam os alunos entre as salas e as séries. As
turmas das eletivas são multi-seriadas, alunos de 1o. e de 2o. ano
estudam juntos.
Nas eletivas os alunos desenvolvem habilidades de grupo com a
orientação dos professores e têm a oportunidade de aprenderem
na prática o que só aprenderiam na faculdade.

Entenda
Melhor

FORMAÇÃO E HUMANIDADE

Entenda
Melhor

Projetos e oportunidades
Todas as séries do EM

Diversas teorias apontam para a necessidade de respeito das características individuais
de cada aluno, eles são únicos e apreendem os conteúdos de formas diferentes.
Por isso,criamos projetos variados para o desenvolvimento de habilidades diversas dando
espaço para que cada aluno tenha sua individualidade destacada e aplaudida. Existem
muitos saberes, todos precisam ser valorizados.
SAÍDAS PEDAGÓGICAS - 1o. e 2o. ano
Projetos amplos que juntam saber à prática com viagens. São acompanhadas pelos
professores. Em 2019 os alunos visitaram Paraty e em 2018 Cananeia.
CONTE UMA CANÇÃO - 2o. ano
Desenvolvido em todo o ano letivo; os alunos discutem, escrevem, ensaiam e apresentam
o roteiro de uma peça teatral. O Conte Uma Canção serve como revisão de conteúdos
que presenteia os alunos do 3o. ano que estarão às vésperas do ENEM e dos
vestibulares de novembro.
COC DEBATE - 3o. ano
Durante 1 semestre os alunos são orientados ao estudo e discussão de um problema
contemporâneo, essa discussão permite a organização de um evento no Teatro
Municipal. No COC Debate os alunos recebem especialistas do tema proposto e
apresentam suas discussões para o comentário e contribuição de especialistas.
MOSTRA CULTURAL
No fim do ano o Colégio COC Vila Yara abre suas portas para a visitação de pais e
colegas para que os alunos apresentem suas atividades.

FORMAÇÃO E HUMANIDADE

Entenda
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Projetos e oportunidades
Todas as séries do EM
TREINAMENTO ESPORTIVO - 1o., 2o. e 3o. ano
No período da tarde os alunos podem se juntar às turmas de treinamento esportivo (Vôlei,
futebol e handball). Participam de campeonatos representando a escola e desenvolvem
suas potencialidades esportivas.
COLETIVO DE ARTE - 1o., 2o. e 3o. ano
Aulas livres de expressão artísticas são ferramentas importantes para a segurança
emocional de nossos alunos, em que podem se expressar na forma de artes plásticas e
nas aulas de Teatro, ambas são oferecidas para todos no período da tarde.
ORIENTAÇÃO E PROXIMIDADE - 1o., 2o. ano e 3o. ano
A presença da Orientadora Educacional, psicóloga, oferece suporte contínuo às
demandas de nossos alunos. Projetos no período vespertino, como o Setembro Amarelo,
acontecem em todo o ano.
PLANTÃO DE ESTUDOS E APROFUNDAMENTO - 1o., 2o. e 3o. ano
Para os alunos que possuem dificuldades, a possibilidade de acompanhamento individual
é muito importante para a reposição de conteúdos.
Para os alunos que possuem capacidade de renderem mais, os aprofundamentos são
importantes para garantirem o nível elevado de aprendizado. Oferecemos várias
possibilidades de Aprofundamento ao longo do ano.
CONCURSOS E OLIMPÍADAS - INTERNAS E EXTERNAS
Estimulamos nossos alunos à participação de Olimpíadas externas. Nosso Colégio foi
base de aplicação da OBF (Olimpíada Brasileira de Física) e da OBMEP (Olimpíada
Brasileira de Matemática) nos últimos anos; Oferecemos aos interessados aulas extras
preparatórias para este enfrentamento.
Internamente organizamos Olimpíadas para garantirmos que todas as habilidades dos
alunos sejam aprofundadas, avaliadas e premiadas. Em 2019 tivemos Olimpíadas
internas de Matemática, Sociologia, Produção textual além dos jogos esportivos internos,
o OLICOC.

APROVAÇÃO E PROJETO DE VIDA
Vestibular e Carreira.

Entenda
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3. ano do EM
Em todo nosso Colégio utilizamos o material apostilado do Sistema
COC de Ensino. Atualizado e dinâmico ele oferece desde a primeira
série o aprofundamento e o direcionamento de exercícios que
contribuirão para a formação acadêmica de nossos alunos.
Na última série do EM nossos alunos terão no segundo semestre a
REVISÃO SEMI-EXTENSIVA. Para o direcionamento dos estudos e
da revisão para os vestibulares, separamos os alunos do TERCEIRÃO
em turmas especiais, voltadas e direcionadas para as profissões
desejadas (Biológicas, Exatas e Humanas).

O nosso Ensino Médio acontece em 2 anos e
meio, o último semestre é no modelo de
Cursinho. O TERCEIRÃO tem REVISÃO.

APROVAÇÃO E PROJETO DE VIDA
Vestibular e Carreira.
Entenda
Melhor

Todas as Séries do EM
SIMPÓSIO DE PROFISSÕES
Em agosto realizamos um evento aberto, convidando Faculdades e
Universidades Públicas e Particulares com seus professores e
profissionais para orientarem os alunos sobre as profissões e
carreiras.
APROVAÇÕES EM GRANDES VESTIBULARES
Todos os anos aprovamos alunos direto do EM para estudarem nas
melhores Universidades do Brasil. Temos alta taxa de aprovação em
universidades Particulares e Públicas.
PRODUÇÃO TEXTUAL - ESCRITA E LEITURA
Diversos projetos ao longo das 3 séries garantem profundidade e
capacidade de leitura e escrita. Os alunos produzem 4 textos por
bimestre e, todos eles, seguem desde o primeiro ano, o
desenvolvimento gradual de complexidade para a preparação do aluno
em enfrentar os vestibulares.

Uma grande empresa de Educação e
um grande Sistema de Enino.

O Sistema de Ensino COC faz parte
do maior grupo editorial de Educação
do Mundo. A união das duas marcas
possibilita estruturas digitais e
pedagógicas exclusivas.
O Colégio COC Vila Yara orgulha-se
de fazer parte do maior grupo
educacional do mundo.
Explore - Conquiste - Transforme

SEJA COC

ENSINO
MÉDIO 2020
FAÇA PARTE DESTA
HISTÓRIA

