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Senhores pais e responsáveis,
Prezando pela clareza em nossas ações o Colégio Ser tem muito orgulho em apresentar
para os pais e responsáveis de nossos alunos, algumas de nossas ações pedagógicas para
o ano de 2018:
1. Projeto Completo de Leitura - A leitura favorece o aprendizado e aprimora a escrita
dos alunos. A prática da leitura dinamiza o raciocínio e a interpretação, além de
aprimorar o vocabulário e o senso crítico. Por este motivo, em 2018, o Colégio Ser
ampliou o programa de incentivo à leitura, com diferentes estratégias adequadas
para cada faixa etária, da educação infantil ao ensino médio. A partir dos dois anos
de idade, o aluno já participa de rodas de histórias em sua sala de aula, leva livros
semanalmente para casa, com o projeto Biblioteca Viajante para ler com a família.
Ao chegar no Ensino Fundamental Anos Iniciais, nossos alunos continuam
praticando a leitura diária no colégio: durante dez minutos, todos os alunos e equipe
pedagógica param suas atividades para dedicar-se exclusivamente leitura de seu
livro favorito, de revistas atualizadas ou de histórias que emocionam suas rotinas. O
Colégio Ser passou a assinar o JOCA, jornal voltado para as crianças, que estará
disponível na biblioteca para a leitura das professoras e dos alunos. No Ensino
Fundamental Anos Finais, acreditamos no desenvolvimento do potencial do aluno
leitor, onde adotamos trimestralmente 2 livros paradidáticos com temas atuais para
serem trabalhados em avaliações e trabalhos interdisciplinares. Ao chegar no Ensino
Médio, o aluno que desenvolveu o gosto pela leitura, durante toda sua vida escolar,
é desafiado a se encantar com as obras clássicas, cobradas nos principais
vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio. Através de debates,
apresentações e momentos de reflexão, os alunos desenvolvem o senso crítico e a
interpretação de texto.
2. Simulados - O Colégio Ser firmou parceria com a Evolucional Simulados, que é uma
empresa renomada de aplicação de Simulados Enem em todo Brasil. Nossa
intenção, além de preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), é também obter informações de como está o desenvolvimento dos nossos
alunos. Após a realização do simulado, que acontece trimestralmente, o aluno
recebe um boletim com as notas de cada área do conhecimento (corrigida pela TRI método inovador de correção do ENEM) e uma trilha de estudos. Isso significa que o
aluno tem acesso a toda sua prova, com as questões corrigidas e comentadas,
orientações de como seguir com seus estudos e vídeo-aulas explicativas dos
conteúdos abordados nas provas. À medida que o aluno segue sua trilha de estudo
personalizada, ele garante o desenvolvimento de suas habilidades, o conhecimento
dos conteúdos que apresenta dificuldades e o crescimento de suas competências!
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3. Aulas de reforço no contraturno - Para os alunos do Ensino Fundamental terem a
oportunidade de se desenvolver academicamente, o Colégio Ser oferece em 2018,
aulas de reforço no contraturno, nas disciplinas de Português e Matemática. Dessa
forma, conseguimos tratar de forma mais individualizada o desenvolvimento
pedagógico dos alunos convocados, para que consigam sanar suas dúvidas e
superar seus limites!
4. Atendimentos individuais no contraturno - Os alunos do 3º ano do Ensino Médio
foram convidados a participar de atendimentos individuais, com horários agendados
com professores de Linguagens e Exatas, para que possam tirar dúvidas
relacionadas aos conteúdos abordados em sala de aula, bem como de exercícios
presentes nos Simulados da Evolucional, do Prepara e dos demais vestibulares.
Com mais esta ação, o Colégio Ser visa preparar o aluno de forma integrada para
que ele possa garantir bons resultados nos exames que se aproximam no final do
último ano do ensino médio.
5. Aulas de cursinho - Visando aprimorar as habilidades dos alunos nas áreas de
Linguagens e Exatas, o Colégio Ser oferece sem custo adicional aos alunos do
Ensino Médio, aulas de cursinho no contraturno. Alternando com aulas teóricas e
práticas com resolução de exercícios, os alunos têm aulas com professores
renomados no mercado, focados no ENEM e nos principais vestibulares de São
Paulo.
6. Descomplica - O maior e melhor aplicativo de cursinho online do Brasil está no
Colégio Ser. Os alunos do1º e 2º ano do Ensino Médio foram presenteados com
vouchers que dão de 50% de desconto na aquisição dos planos do cursinho online e
os alunos do 3º ano do Ensino Médio foram presenteados com vouchers de 100%
de desconto. Com vídeo de aulas interativas, chat para tirar dúvidas e trilhas de
estudos, o aplicativo se apresenta como mais uma ferramenta poderosa de estudos
para nossos alunos.

Caso haja dúvidas relativas às orientações acima, por favor entrem em
contato com a coordenação: lilian.mariano@colegioser.com

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

