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SOMOS O VERA

SOMOS  
O VERA
Liberdade de pensamento, autoconhecimento, autonomia 
intelectual, compromisso ético, valorização da cultura e o 
despertar da responsabilidade social, democracia, diversidade, 
direitos humanos, combate ao racismo e à desigualdade. 
Com a formação de alunos bilíngues, a preparação para o 
futuro profissional e o caminho até a faculdade dos sonhos, 
nosso Ensino Médio oferece o apoio pedagógico e o ambiente 
propício para que cada jovem desenvolva todo o seu potencial. 

Nosso trabalho rigoroso observa o cuidado com a formação 
dos alunos em relação aos conteúdos curriculares.  Ao chegar 
na universidade, o estudante do Vera faz a diferença: não 
apenas tem o conhecimento necessário, mas também sabe 
trabalhar em grupo, interpretar e produzir textos, construir 
hipóteses e debater com autonomia.
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CURRÍCULO DIVERSIFICADO E FLEXÍVEL

As quatro áreas do conhecimento — Linguagens, Ciências Humanas, Ciências 
da Natureza e Matemática — são organizadas em um conjunto de disciplinas 
do núcleo comum, que oferece uma mesma programação a todos os alunos. 
A ele se agregam os Itinerários Formativos interdisciplinares, conjunto de 
disciplinas cujos programas têm uma temática comum ou compartilhada 
interdisciplinarmente, que permitem o aprofundamento em uma ou mais áreas 
do conhecimento. Os alunos escolhem um dos Itinerários oferecidos pelas 
áreas do conhecimento para seguirem ao longo de todo o ano. Cada Itinerário 
se desdobra em duas ou três disciplinas (veja o quadro mais adiante), o que 
resulta em quatro aulas por semana, e tem duração anual.

Além disso, os alunos devem selecionar duas disciplinas Eletivas, nas quais 
se propõe o aprofundamento em temas relevantes de cada uma das áreas 
do conhecimento, bem como em conteúdos específicos das disciplinas. As 
Eletivas têm duração semestral, com duas aulas por semana. 

O Ensino Médio oferece, também, os projetos optativos, atividades 
complementares de enriquecimento curricular que acontecem no período da 
tarde. Ao contrário dos Itinerários Formativos e das disciplinas Eletivas, esses 
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projetos são oferecidos em caráter optativo. Atualmente, temos os seguintes 
projetos optativos: Curso de Espanhol, Projeto de Ciências, Grupo de Teatro, 
Coletivo de Dança, Entrelaços (Ação Social), Treinos Esportivos (handebol, 
futsal, vôlei e basquete) e Olimpíadas Acadêmicas (Astronomia, OBMEP, 
Olimpíada Matemática Sem Fronteiras e Olimpíada de História do Brasil).

A REFORMA CURRICULAR E O ENSINO MÉDIO NO VERA

A mudança estrutural estabelecida por lei em 2017 proporcionou uma 
organização curricular mais flexível a partir de 2022. No Vera, a equipe de 
profissionais do Ensino Médio já vinha trabalhando na atualização curricular, 
com atenção ao projeto pedagógico de modo geral, reafirmando os propósitos 
educativos da Escola. Nosso Ensino Médio apoia-se nos seguintes princípios:

• centralidade do aluno (entendido como sujeito integrado que  
aprende ao pensar sobre si e o mundo);

• interdisciplinaridade (como possibilidade de um currículo menos 
fragmentado); e

• formação para o conhecimento complexo.
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PREPARAÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR

O ingresso em universidade de excelência é o objetivo de nossos alunos 
– e o Vera os prepara para essa meta, com crescente aprofundamento, 
ao longo dos três anos do Ensino Médio. Nesse percurso, os alunos são 
estimulados a desenvolverem um ritmo constante de estudos e conhecem 
as especificidades dos exames vestibulares. Como parte dessa preparação, 
são realizadas provas semanais, em que o formato de múltipla escolha é 
priorizado; simulados mensais, elaborados por especialistas da Escola e 
de cursos pré-vestibulares; e aulas de revisão e atividades que envolvem 
diferentes formatos de exames: provas dissertativas, dinâmicas de grupo, 
entrevistas, debates e redações de diferentes gêneros. 

Além disso, o Projeto de Vida e Convivência Ética acompanha as escolhas 
dos alunos durante a passagem para o Ensino Superior. Com esse projeto, 
conduzido por nossa equipe de psicólogos e coordenadores de série, bem 
como pela equipe de professores, podemos observar a trajetória de cada 
aluno e os acompanhamos para que possam refletir sobre seu projeto de vida 
e desenhar seu percurso. O projeto também promove debates, análises de 
textos e filmes, palestras de profissionais, conversas com  
ex-alunos do Vera e visitas a universidades. 
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FORMAÇÃO DE ALUNOS BILÍNGUES

O reconhecido Inglês do Vera atinge seu ponto máximo no Ensino Médio. O objetivo é 
adquirir fluência na comunicação oral e escrita, capacitando os alunos para o mundo 
acadêmico, social e cultural, desde a 1ª série. Na 3ª série, oferecemos a disciplina 
optativa Current Events, com foco na leitura e discussão argumentativa de material 
multimídia autêntico – textos originais de revistas, jornais especializados, filmes e sites.   

Ao concluírem a formação básica no idioma, nossos alunos têm a oportunidade de 
certificarem seus conhecimentos em um dos exames do Cambridge Assessment 
English, departamento da conceituada Universidade de Cambridge, responsável pela 
elaboração e aplicação de exames internacionais em proficiência de língua inglesa. 
De acordo com a jornada de aprendizado de cada um, ao final do Ensino Médio, os 
alunos prestam o A2 Key for Schools (KET), B1 Preliminary for Schools (PET), B2 First for 
Schools (FCE) ou C1 Advanced (CAE), certificações valorizadas nas carreiras acadêmica 
e profissional. Os exames são aplicados pelo próprio Vera, um dos centros autorizados 
pelo Cambridge Assessment English.

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

O currículo do Ensino Médio está articulado em torno da concepção de Educação 
Integral, que procura garantir o desenvolvimento de nossos alunos em todas as suas 
dimensões — intelectual, física, afetiva, social e cultural —, fazendo das questões 
socialmente vivas objetos de reflexão e crítica por parte dos estudantes.

No Vera, entendemos o aluno como um sujeito integrado, cuja aprendizagem é fruto de 
suas relações com o meio, o outro e os objetos do conhecimento.   

Assim, reafirmamos nosso compromisso com aprendizagens que sejam relevantes, 
acessíveis, pertinentes e transformadoras, por meio da construção de conhecimentos 
com sentido e significado por parte de nossos alunos.
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AVALIAÇÃO

Para avaliarem as aprendizagens dos alunos, os professores usam 
instrumentos individuais, como provas – escritas ou orais –, análise do 
caderno e de lições de casa, relatórios, monografias e participação em sala de 
aula, além de atividades coletivas, como trabalhos em grupo e apresentação 
de seminários. As provas acontecem semanalmente, para que os alunos 
adquiram um ritmo de estudos constante, fundamental na preparação para 
os exames vestibulares. Além disso, a cada trimestre acontece a Semana de 
Provas, que concentra avaliações de todas as disciplinas.

 A diversidade de instrumentos de avaliação possibilita que os professores 
conheçam o aluno em diferentes situações de estudo e trabalho, e 
acompanhem o processo de desenvolvimento de suas aprendizagens. O 
resultado dessas observações e análises é sintetizado por um conceito 
trimestral, comunicado aos pais ou outros responsáveis por boletins, 
com notas e tabela de aproveitamento da classe, de forma que possam 
compreender o rendimento do seu/sua filho/a no contexto de sua turma.
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VENHA NOS CONHECER DE PERTO.

ENSINO MÉDIO

secretaria.em@veracruz.edu.br

atendimento.emedio@veracruz.edu.br

(11) 3838 5990

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
• De segunda a sexta-feira, das 7h15 às 13h15.
• De segunda e quarta, das 14h15 às 17h00,  

no período integral obrigatório (aulas de Inglês e disciplinas Eletivas).

Unidade Baumann

Rua Baumann, 73 – Vila Leopoldina, 05318-000

INFRAESTRUTURA COMPLETA PROJETADA PARA JOVENS

Localizada em um amplo e agradável espaço de 8.000 m² na Vila Leopoldina, 
a Unidade Baumann, que abriga o Ensino Médio do Vera, tem estrutura 
diversificada, pensada especialmente para jovens. Possui dois prédios com 
salas de aula, um conjunto poliesportivo coberto e uma praça de alimentação. 
Os edifícios são equipados com laboratórios de Física, Química e Biologia, 
espaços para dança e capoeira – salas especialmente preparadas para 
aulas de Música e Arte. A biblioteca, com seu extenso acervo, está integrada 
às demais bibliotecas da Escola e preparada para receber os alunos que 
desejarem desenvolver ali seus trabalhos, usar computadores e editar vídeos. 
A Unidade do Ensino Médio tem, ainda, uma ampla Oficina de Projetos, espaço 
especialmente planejado para o desenvolvimento de projetos que envolvam 
tecnologia, provido de impressora 3D, cortadora a laser, equipamentos e 
ferramentas para marcenaria e robótica.

mailto:secretaria.em@veracruz.edu.br
mailto:atendimento.emedio@veracruz.edu.br
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DISCIPLINAS – 1a SÉRIE DO EM – 2023 
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Áreas do conhecimento Disciplinas Frequência

Linguagens  Língua Portuguesa e Literatura Escrita  2x por semana
1x por semana

Artes Visuais ou Música  1x por semana
Educação Física / Corpo em Movimento  2x por semana
Inglês  2x por semana

Ciências Humanas  Filosofia  1x por semana
Geografia  1x por semana
História  2x por semana

Ciências da Natureza  Biologia  1x por semana
Física  1x por semana
Química  1x por semana
Laboratório  1x por semana

Matemática  Matemática  3x por semana
Oficina de Projetos  1x por semana

Áreas do conhecimento Itinerários formativos
Componentes  
curriculares / disciplinares

Linguagens  Leitura e expressão em 
múltiplas linguagens  Escrita / Cinema / Artes Visuais

Ciências Humanas  Outros mundos  
são possíveis História / Geografia

Ciências da Natureza  Recursos naturais:  
por que devemos repensar  
a relação da humanidade  
com o planeta? Biologia / Química

Matemática  Matemática e Ciências  Matemática / Física / Química 

Acesse o link www.bit.ly/NovoEMVera ou  
o código QR para conferir a ementa de cada Itinerário.

http://www.bit.ly/NovoEMVera
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