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AGENDA ESCOLAR 2018 
Alunos do Ensino Fundamental 2 

 

Prezadas famílias  

Um dos objetivos centrais no Ensino Fundamental 2 do Colégio Anglo 21 diz 
respeito ao desenvolvimento da postura de estudante: pretendemos 

contribuir para a formação de estudantes cada vez mais autônomos e 
responsáveis por seus compromissos escolares. 

O segmento escolar do Ensino Fundamental 2 é aquele no qual os alunos se 
tornam adolescentes, atravessando a chamada puberdade. Mesmo sabendo que 

cada um passa por isso à sua maneira, é preciso reconhecer que há um conjunto 
de transformações que caracterizam a faixa etária.  

Nesse período da vida, não são apenas os corpos dos meninos e das meninas 
que passam por grandes mudanças. Como sabemos, também muitas coisas se 

transformam em suas mentes e nas maneiras como eles se relacionam com o 
mundo em geral e com os outros. 

Outras mudanças acontecem no que tange às expectativas e posturas frente à 
escola, aos professores, aos estudos e ao conhecimento. Tornam-se cada vez 

mais capazes de estabelecer relações com graus crescentes de complexidade, 
mas também se fazem cada vez mais contestadores daquilo que representam 
frequentemente como a “complexidade adulta”.  

Tudo isso ocorre, ainda, junto com transformações importantes na vida escolar 

deles. Do 5º para o 6º ano, deixam de ter um(a) professor(a) de referência para 
ter muitos diferentes professores especialistas, cada qual com seu estilo, em sua 
disciplina. A rotina também muda muito, com as aulas divididas em períodos 
iguais de 60 minutos, uma depois da outra, compondo a cada dia uma 
combinação diferente. Chegam ao 9º ano com 11 professores e no Ensino Médio 
encontrarão ainda mais diversidade. 

Organizar-se em meio a essas transformações (internas e na vida 
escolar) não é fácil e precisa ser um processo acompanhado e orientado 
tanto pela escola quanto pelas famílias, em parceria.  

Para os ajudarmos a construírem uma autonomia que eles ainda não 

têm (alguns menos do que outros), é preciso que não façamos por eles 
aquilo que queremos que eles aprendam a fazer sozinhos.  



É em nome disso que estamos, aqui na escola, promovendo uma série de 

alterações em muitos dos nossos procedimentos neste ano. Todas elas visam a 
criar mais condições para que os alunos possam se organizar melhor. Por 
exemplo, distribuímos a todas as turmas os Planos de Estudo de cada disciplina 
na primeira aula deste trimestre (e o faremos nos demais); reconfiguramos os 
processos que levam a contatar a família caso percebamos que algum aluno está 

se desorganizando muito; organizamos agendas coletivas dentro de cada sala de 
aula e trabalharemos para que as turmas se organizem para utilizá-las de modo 
a beneficiar todo o grupo. 

Um instrumento crucial para tudo isso, que deve estar à mão dos alunos em 

todas as aulas e em casa, continua sendo a agenda. 

É muito importante que cada aluno e cada aluna tenha sua própria 
agenda. Cada um pode escolher aquela que mais o agradar: pode ter capa dura 
ou capa mole; ser de couro ou de plástico; ser grande ou pequena; enfim, o 

importante é que até mesmo na escolha da sua própria agenda os alunos 
tenham um papel, refletindo sobre qual modelo pode ser mais adequado à sua 
forma de pensar, anotar e se organizar. 

Há uma agenda da escola, que está à venda por R$25,00 (somente em dinheiro) 

na própria escola. Nela estão reproduzidas algumas obras feitas por alunos do 
Ensino Fundamental 2 ao longo do ano passado nas aulas de Artes. Não é 
preciso que os alunos adquiram esta agenda; ela é apenas mais uma opção. 

Desde já agradecemos pela atenção e pela parceria. 

Atenciosamente, 

 

Daniel Vieira Helene 
Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 
 
Patrícia da Silva Sampaio  
Orientadora Educacional do Ensino Fundamental 2 
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https://www.facebook.com/ColegioAnglo21/

