EE. PROFª HILDA BERTONCINI RODRIGUES
Pedranópolis
PROPOSTA PEDAGÓGICA
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo
mundo”.
“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes”.
Paulo Freire

OBJETIVOS
A Constituição Federal de 1988 afirma a Educação como direito de todos, dever do
Estado e da família, a ser promovido e incentivado com a colaboração de toda a sociedade.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, dispõe que a educação,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, apresenta como
fins: o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
É preciso ter novos olhares para possibilitar a construção prática, que proponham uma
reflexão sobre o papel do professor-educador, levando em consideração a contemporaneidade
dos nossos alunos, as suas necessidades e aspirações, criando estratégias com a finalidade de
não somente educar para o mercado de trabalho, mas possibilitar uma formação básica de
cidadãos de qualidade pluralista, preparados nos mais diversos quesitos exigidos pela vida. E
para isso aconteça, torna-se imprescindível que os profissionais da educação descubram novos
horizontes e reinventem novas formas de apropriação do saber, através da interação,
conhecimento, entendimento e estudos sobre as habilidades primordiais para a educação do
século XXI, pois essas exigem da arte de ensinar:


práticas pedagógicas que respeitem as diversidades culturais dos nossos alunos;



que tenham o foco na aprendizagem (ensinar, aprender e transformar);



que evidenciem a formação do ser humano com educação de qualidade, abertas
para a inclusão social ( Escola para Todos);



formação continuada dos professores ( quem ensina aprende);



respeito aos processos da aprendizagem, pois cada um tem o seu tempo.

Para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e relevante para os alunos, é
necessário ter consciência das transformações rápidas, que exigem adquirir conhecimento,
condição fundamental para participar do mundo globalizado.
Considerando os preceitos legais, essa Proposta Pedagógica construída pelo coletivo da
Unidade Escolar, visando o Ensino Fundamental no Ciclo II e o jovem como protagonista do
Ensino Médio, delimita dois grandes eixos: a articulação da EQUIPE ESCOLAR e o seu
compromisso com o PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.

Em relação à EQUIPE ESCOLAR a EE. Profª Hilda Bertoncini Rodrigues, sendo
uma instituição pública, terá como meta prioritária:
 a conscientização de que uma Unidade Escolar é uma conquista e não um aparelho
burocrático do Estado, portanto necessita da participação de todos;
 as decisões deverão ser tomadas coletivamente, já que todos são importantes numa
Gestão Democrática;
 a conscientização de que a participação não deverá se limitar à representatividade nos
colegiados, mas envolverá a atmosfera que respirará na escola, a circulação das
informações, a divisão do trabalho, enfim, as atividades diárias.

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

A sociedade do século XXI é cada vez mais caracterizada pelo uso intensivo do
conhecimento no trabalho, no convívio diário, no exercício da cidadania e no cuidado com o
ambiente em que se vive. Universalizar a escola é primordial para que haja democratização do
acesso e intenção realmente inclusiva e de qualidade.

Essa equipe escolar terá como metas prioritárias:
 O compromisso com a qualidade de ensino, definindo ações prioritárias voltadas
para:


O currículo como espaço de cultura;



Uma escola que também aprende;



As competências como referência;



Desenvolvimento da competência leitora e escritora em todas as áreas do
conhecimento;



Articulação das competências para aprender;



Articulação com o mundo do trabalho e tecnológico;



A conscientização para participação social e política do cidadão.

 Diversificação da metodologia utilizada pelos professores;
 Realização do diagnóstico dos principais problemas (avaliações Internas

e

Externas);


As avaliações internas serão diversificadas para melhor reconhecimento
das necessidades dos alunos.

 Reflexão e posteriormente, tomada de decisões e intervenções pertinentes;
 Clareza na ação a ser realizada, para que os resultados possam ser alcançados;
 Desenvolvimento das iniciativas favorecendo o protagonismo juvenil;
 Efetivação da real aprendizagem do aluno.
 Praticar e desenvolver os quatro pilares da educação do século XXI:


Aprender a ser, isto é, desenvolver competências pessoais para estruturar
habilidades de motivação, autoconfiança, determinação e superação;



Aprender a conviver, isto é, desenvolver competências relacionais para
estruturar habilidades de convívio, comunicação, colaboração e
compromisso com o coletivo e com o ambiente;



Aprender a conhecer, desenvolvendo competências cognitivas para
estruturar habilidades de pensamento, oralidade, leitura, autodidatismo e
resolução de problemas;



Aprender a fazer, desenvolvendo competências produtivas para estruturar
habilidades

de

gestão,

trabalho

em

empreendedorismo social.

FINALIDADE DA ESCOLA

equipe,

liderança

e

Certamente a formação dos alunos, o empenho de pais, professores, funcionários,
equipe de gestão e comunidade terá como objetivo um ensino de qualidade para todos,
entendendo como uma formação geral, mas que atribui maior ênfase na:


Formação cultural, ou seja, a escola como espaço de construção de
conhecimento através de práticas educativas intencionais e sistemáticas, para
melhor compreensão da sociedade em que vivem;



Formação política e social, ou seja, a participação no convívio social como
cidadãos conscientes dos direitos e deveres;



Formação profissional, ou seja, o desenvolvimento de competências que os
incluam na vida econômica com habilidades de comunicar-se e argumentar-se,
defrontar-se com problemas, compreendê-los e enfrentá-los;



Formação para a sociedade do conhecimento: aprender a conhecer, a fazer, a
conviver e a ser;



Formação do cidadão do futuro voltado para a preservação e a
sustentabilidade do meio ambiente, já que os recursos naturais vêm sendo
dizimados e usados sem qualquer preocupação com as gerações futuras;



Formação do educando voltada para a qualidade do ensino, enfocando
também o trabalho com projetos diversificados, de forma que, seja qual for o
tema abordado, os alunos devem ser preparados para “Aprender a Aprender”
sempre.

VALORES QUE A ESCOLA DEFENDE

O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma prática
educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades
em relação à vida social, coletiva e ambiental.
A contribuição da escola, portanto, é a de desenvolver um projeto de educação
comprometido com o desenvolvimento de capacidades que permitam intervir na realidade para
transformá-la. Um projeto pedagógico com esse objetivo deverá ter as seguintes diretrizes:



Posicionar-se em ralação às questões sociais e interpretar a tarefa educativa
como uma intervenção na realidade no momento presente;



Não tratar os valores apenas como um conceito ideal, mas como algo
necessário ao convívio social, primando pelas relações afetivas e emocionais;



Incluir essas perspectivas no ensino dos conteúdos das áreas de conhecimento
escolar.

Eleger a cidadania como eixo vertebrado da educação escolar implica colocar-se
explicitamente contra valores e práticas sociais que desrespeitem princípios éticos.
Portanto, os VALORES DEFENDIDOS E PRIMADOS PELA ESCOLA serão:


Verdade;



Ação Correta;



Não Violência;



Ética;



Respeito mútuo;



Justiça;



Diálogo;



Solidariedade;



Dignidade do ser humano.

Ao defender esses valores, vamos cultivar um terreno para o desabrochar das
capacidades fundamentais ao crescimento global da personalidade e da cultura da paz. Formar
o homem verdadeiro que saiba ser útil a si mesmo e aos outros, necessário à construção de uma
sociedade verdadeiramente democrática.

METODOLOGIA

Através de um trabalho diversificado e significativo priorizar a autonomia do aluno no
processo de aprendizagem, nesse prisma o professor assume a função de mediador e parceiro

nos fazeres culturais, promovendo, das mais variadas formas, o desejo de aprender, sobretudo
com o exemplo de seu próprio entusiasmo pela cultura humanista, científica e artística,
desempenhando um papel relevante nesse processo. Competirá ao professor encorajar o aluno a
pensar e agir com autonomia em toda situação, não colocar respostas prontas, deixando que o
aluno reflita, questione por si mesmo.
É preciso ainda que o professor conheça as aptidões e necessidades de cada aluno,
esteja atento para aproveitar os momentos favoráveis à aprendizagem, compreenda as
diferenças individuais, pois a aprendizagem é diferente de um aluno para outro: alguns
assimilam os conhecimentos com mais facilidade que outros, por isso, é preciso oferecer aos
que necessitarem recuperação contínua, preocupando-se sempre com a efetiva aprendizagem de
todos.

AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem deve proporcionar desafios ao professor em sua tarefa de
acompanhar a construção do conhecimento de seus alunos, através de elementos (palavras,
sinais, textos, símbolos, questionamentos, reflexões) que devem ser interpretados como
indicadores. A avaliação não é um produto final, fechado e acabado. Ela é um momento
privilegiado em que o professor recolhe dados para sua reflexão-na-ação com o objetivo de
redirecionar seu processo de ensino aprendizagem.
Cabe ao professor:


atentar às concepções prévias dos alunos e seus modos de expressarem-se sobre elas
para poder organizar situações de aprendizagem capazes de envolver esses alunos;



estar alerta aos desdobramentos dos objetivos traçados inicialmente, que constituirão
diversos rumos de prolongamento dos temas em estudo, dentro de uma visão
interdisciplinar, e diversificação dos procedimentos de aprendizagem;



organizar momentos de estruturação do pensamento, favorecendo aos alunos
oportunidades para objetivação de suas ideias e a consolidação dos conceitos e noções
desenvolvidas.
A avaliação precisa ser mediadora e contínua, isto significa acompanhamento da

construção do conhecimento por parte do aprendiz, exigindo alterações qualitativas nas formas
de registro e tomadas de decisão sobre aprovação. Cabe ao professor perguntar mais do que
responder, oferecendo ao aluno múltiplas oportunidades de pensar, buscar conhecimentos,

engajar-se na solução de problemas, repensar, comprometer-se com seus próprios avanços e
dificuldades

CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO

Nesse sentido, outro grande objetivo desta Unidade Escolar será a utilização dos
recursos materiais e humanos disponíveis, bem como, dos espaços de formação para
capacitação dos professores e funcionários, como as HTPCs e Reuniões Pedagógicas, pois a
reflexão sobre a ação contribui para o crescimento de todos e a Unidade Escolar se
transformará em um centro dinâmico de produção e difusão de conhecimento.
Para sedimentar os alicerces da construção de uma Escola com qualidade, que leva em
conta às condições e realidade de sua clientela, faz-se necessário que os professores assumam
um compromisso ético, político e estético com o ato de ensinar e aprender dos alunos.
Para tanto, a Escola contará com a presença do Professor Coordenador Pedagógico
que acompanha o cotidiano da escola, o trabalho dos docentes e os conflitos em sala de aula
através de reuniões coletivas, sistemáticas para estudos, troca de experiências, visitas em sala
como presença pedagógica, reflexões, tomadas de decisões em relação ao ensino, aprendizagem
e recuperação.
Só assim, todo o grupo estará atento para as dificuldades e lacunas que vão surgindo,
tendo a clareza dos pontos decorrentes do processo ensino-aprendizagem e, sempre que
necessário, retomada de procedimentos e intervenções produtivas.

INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE

A conquista destas finalidades dependerá da boa organização da Escola pela equipe
de Direção em colaboração com professores, funcionários, pais e comunidade, para isso
contaremos com o apoio da APM, Grêmio Estudantil e Conselho de Escola, visando fortalecer
os vínculos com a comunidade, através dos membros das instituições e colegiados e promover
maior compromisso de pais e alunos com a escola e com sua proposta pedagógica.
O importante é deixar ressaltado que o foco é a real aprendizagem de todos os alunos.
O diretor será o grande articulador das ações e, juntamente com sua Equipe, definirá regras de
funcionamento da Escola para uma boa organização, pois o cumprimento de tarefas coletivas e
individuais é indispensável no decorrer do processo.

A construção do trabalho coletivo na escola e comunidade precisa da constante
integração dos grupos, para que todos os esforços se concentrem na realização de um projeto
global; isso dependerá da criação de um ambiente cordial e afetivo onde se resgate a identidade
profissional através da confiança mútua entre os participantes e integrantes do grupo.

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

As relações interpessoais desta Unidade Escolar serão fundamentadas na relação de
direitos e deveres pautados nos princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural,
autonomia e gestão democrática.

PROFESSOR-ALUNO

Na sala de aula, a relação professor-aluno será mediada pelos conhecimentos a serem
construídos. Para tanto, o planejamento contemplará momentos de participação coletiva de toda
a classe e momentos em que cada um trabalha por si só.
A ação pedagógica estruturada no trabalho em grupo, além de propiciar a troca de
informações, cria e favorece o desenvolvimento da sociabilidade, da cooperação e do respeito
mútuo entre os alunos e professores, garantindo aprendizagem significativa.

DIREÇÃO, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS

As relações entre Direção, Professores e Funcionários nortearão a construção da
Gestão Democrática. Nesse sentido, o Diretor deixa de ser a autoridade única da Escola, e passa
a ser o grande articulador das ações de todos os segmentos, priorizando as questões
pedagógicas e, assim, favorecendo as ações administrativas e mantendo o ânimo de todos na
construção do trabalho educativo.
Nesse sentido, espera-se do diretor que articule todas as ações da escola, delegando
trabalho e responsabilidades, envolvendo professores e funcionários na construção de uma
escola democrática, mantendo um clima de comunicação, respeito mútuo, avaliando os
resultados, cuidando para que acertos sejam valorizados e erros corrigidos, pois é necessário
que a real aprendizagem se concretize.

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA

A organização da vida escolar implicará num conjunto de normas que visam garantir o
acesso, a permanência e a progressão nos estudos, bem como a regularidade da vida escolar do
aluno, abrangendo, no mínimo, os seguintes aspectos regulamentados no Regimento Escolar:

I-

Formas de ingresso, classificação e reclassificação, levando em consideração
idade e competência;

II-

Frequência e compensação de ausências, cabendo à escola comunicar aos pais
sobre a frequência irregular e encaminhamento da relação de alunos faltosos ao
Conselho Tutelar, quando se caracterizar evasão escolar;

III-

Promoção, promoção parcial no final do Ciclo II e no Ensino Médio,
recuperação contínua e paralela;

IV-

Expedição de documentos da vida escolar do aluno, inclusive transferência em
qualquer época do ano, mediante solicitação dos pais ou responsáveis;

V-

Desenvolvimento de projetos especiais envolvendo escola e comunidade;

VI-

Ensino Religioso como disciplina dos horários normais das aulas regulares,
ministrado no último ano do Ensino Fundamental, Ciclo II, de acordo com as
normas do sistema, assegurando-se o respeito à diversidade cultural religiosa,
vedadas quaisquer formas de proselitismo;

VII-

Educação de Jovens e Adultos, se a escola passar a oferecer este curso;

VIII-

Ensino de Língua Espanhola para alunos do Ensino Médio, em horário diverso
das aulas regulares de acordo com as normas do sistema;

IX-

Projeto de Atividades Esportivas e Motoras em horário diverso das aulas
regulares de acordo com as normas do sistema;

X-

Critérios para agrupamento de alunos: Sendo a aprendizagem um processo
contínuo que se constrói a partir do conhecimento e das experiências que as
crianças já trazem quando iniciam a escolarização, os alunos serão agrupados
de forma heterogênea, para que possam trocar experiências vivenciadas,
sentirem-se mais estimulados ao aprendizado e ser um desafio ao professor no
emprego de formas diversificadas de trabalho, respeitando os diferentes
estágios, ritmos e habilidades dos seus alunos. Sendo adotado pela Escola o
regime de progressão continuada, o processo de planejamento e execução das
atividades escolares anuais deverá ajustar-se, em conteúdo e método, às fases

de desenvolvimento dos alunos, considerando suas experiências de vida e
aprendizagem.

ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA

Certificar-se de que os objetivos serão atingidos é imprescindível, para isso será
necessário o acompanhamento de todo o processo através da avaliação dos serviços prestados
com instrumentos organizados, para consequentemente serem tomadas novas atitudes se
necessário for.
Todas as atividades da Unidade Escolar terão acompanhamento de seu respectivo
Diretor, Vice-Diretor e Professor Coordenador Pedagógico, cujas atuações serão sempre no
sentido de atingir os objetivos propostos com êxito.
A avaliação da Proposta Pedagógica será tarefa coletiva de professores, alunos, pais,
funcionários e equipe de gestão, para que percebam quão próximos estão dos objetivos
traçados, apropriando-se dos resultados para tomada de decisões e intervenções pertinentes.
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REFLEXÃO

Embora possam existir milhares de coisas exigindo a sua
atenção, você só consegue se dedicar a uma por vez. Se você quiser
realmente avançar no trabalho, nos seus relacionamentos, na vida,
você deve focalizar seus esforços.

Uma das melhores maneiras de conseguir esse foco é perseguir
e manter uma postura calma e tranquila perante a vida. Mande as
distrações barulhentas da sua cabeça ficarem quietas. Por um
momento, esvazie sua mente. Não pense em nada. Pare seus
pensamentos antes que eles comecem. Aproveite a serenidade de
apenas existir. Só então, seletivamente, coloque de volta no seu
cérebro aquilo a que você vai dedicar. Mantenha-se livre de todo o
resto.

Busque o prazer na satisfação que vem de trabalhar com calma
e foco. Aproveite os níveis de eficiência que você pode atingir quando
todas as suas energias estão fluindo na mesma direção. Aclame-se,
continue focado e coce será muito mais eficaz no que quiser fazer.

Ralph Marston

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR:

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA:
Nome da Escola: EE “PROFª. HILDA BERTONCINI RODRIGUES”
Ato de Criação: Lei nº 3777 de 26/09/1946
Município: Pedranópolis
Endereço: Avenida José Pagni, nº 423
Fone: (FAX) 017-38381126 e 017-38381190
E-mail: e026815a@see.sp.gov.br
Código CIE: 026815
Código FDE: 08.73.101
CNPJ: 49.654.221/0001-72
Diretoria de Ensino - Região de Fernandópolis
Nome do Diretor da Escola: Marta Siquini
Nome do Vice-diretor: Denise Besteti Duran
Nome do Professor coordenador: Helena Maria Lobianco Bordin
Curso: Ensino Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio
Modalidades de Ensino: 6º ao 9º ano ( Ensino Fundamental ) – Ciclo II
1ª a 3ª série ( Ensino Médio ) – Regular
Número de salas:11
Escola de Tempo Integral
Ensino Fundamental
6ª ano = 02 classes, período Integral
6ª série = 02 classes, período Integral
7ª série = 02 classes, período Integral

8ª série = 01 classe, período Integral
Ensino Médio Diurno:
1ª série = 01 classe, período da manhã
2ª série = 01 classe, período da manhã
Ensino Médio Noturno:
2ª série = 01 classe, período noturno
3ª série = 01 classe, período noturno

2- ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA
Esta Unidade Escolar oferece Ensino Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio.
Horários de funcionamento em cada turno:

Manhã

Noite-

1ª aula – 07:00 às 07:50

1ª aula – 19:00 às 19:45

2ª aula – 07:50 às 08:40

2ª aula – 19:45 às 20:30

3ª aula – 08:40 às 09:30

3ª aula – 20:30 às 21:15

Intervalo- 09:30 às 09:50

Intervalo- 21:15 às 21:30

4ª aula – 09:50 às 10:40

4ª aula – 21:30 às 22:15

5ª aula – 10:40 às 11:30

5ª aula – 22:15 às 23:00

6ª aula – 11:30 às 12:20

Almoço – 12:20 às 13:00
7ª aula – 13:00 às 13:50
8ª aula – 13:50 às 14:40
Intervalo- 14:40 às 15:00
9ª aula - 15:00 ás 15:50

II-CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

1- DADOS GEOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRANÓPOLIS
Coordenadas geográficas- latitude Sul. 90º, 00,61”, longitude Norte 50º, 18,93”
Altitude:- 425 m
Distância da Capital:- 563 Km- Rodovia Euclides da Cunha
Área:- 262 Km2
Município Limítrofes:-

Ao Norte – Macedônia
Ao Leste – Cardoso
Ao Sul – Votuporanga
A Oeste – Fernandópolis e Meridiano

Solo:- Arenoso
Topografia:- levemente ondulada
Clima: 22º sub tropical, semi-árido
Vegetação: cerrado e campos
Ano de Fundação do Município: 06/08/1.937
População: 2.738 habitantes
Indústria de Transformação: 01 serraria de madeiras, 01 confecção de roupas e 01 fábrica
de reciclagem.
Comércio de mercadorias: 02 supermercados, 03 bazares, 03 bares, 01 lanchonete, 01 casa
funerária.
Transporte e comunicação: 04 ônibus da prefeitura – 5 horários.
Prestação de Serviço: 01 escola de Ensino Infantil e Fundamental (ciclo I) e uma de Ensino
Fundamental e Médio, SABESP, TELEFÔNICA, ELEKTRO, 01 escritório, 02 oficinas, 02
barbearia, 01 farmácia, 01 agência bancária, 01 auto posto, 01 casa lotérica, 01 Agência de
Correio, 01 Delegacia de Polícia, 01 Destacamento de Polícia Militar, 01 Centro de Saúde.
Atividades Sociais:- 01 campo de Futebol, 01 Recinto para festa do Peão de Boiadeiro, 02
jardins públicos, 01 barraca bar, 01 Centro Comunitário, 01 Parque Municipal, 01 Área de
Lazer, 01 Piscina comunitária.
Administração Pública: Prefeitura Municipal.
Outras atividades: 02 igrejas Católicas, 04 Igrejas Evangélicas, 01 Centro Espírita.

DISTRITOS
A- Santa Izabel do Marinheiro:
Comércio de mercadorias: 02 mercearias.
Prestação de Serviços: 01 Escola de Ensino Infantil e Fundamental (ciclo I), SABESP,
01 Posto de Saúde, 01 Creche.
Atividades Sociais: 01 campo de futebol, 01 centro comunitário, 01 barraca bar, 01
Parque Municipal.
Outras atividades: 01 igreja católica, 02 igrejas evangélicas.

B- Dulcelina:
Comércio de mercadorias: 01 mercearia, 02 bares.
Prestação de Serviços: 01 Escola de Ensino Infantil, SABESP, 01 Posto de Saúde, 01
creche.
Atividades Sociais: 01 barraca bar
Outras Atividades: 01 igreja católica, 01 igreja evangélica.

2- CARACTERÍSTICAS DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS.
TABELA PEDAGÓGICA DOS DADOS COLETADOS
PORCENTAGENS
DIURNO
NOTURNO
dos
a) 11 a 14 anos
100%
---b) 15 a 17 anos
90%
10%
c) Acima de 18 anos
---20%
02- Local de
a) Rural –
40%
30%
Moradia
b) Pedranópolis –
30%
60%
c) Santa Izabel do Marinheiro
25%
08%
d) Dulcelina 05%
02%
TEMAS
01- Idade
Alunos

03- Profissão dos Pais ou
Responsáveis

Diarista –
Autônomo –
Mensalista -

04- Profissão das Mães

Diarista –
Autônoma –
Mensalista –
Dona de casa 1ª a 4ª séries -

05- Grau de Escolaridade

DIURNO
20%
40%
40%

NOTURNO
20%
50%
30%

25%
25%
10%
40%
30%

10%
25%
20%
45%
45%

dos Pais ou Responsáveis

5ª a 8ª séries
Ensino Médio
Faculdade –
Nenhum 1ª a 4ª séries 5ª a 8ª séries
Ensino Médio
Faculdade –
Nenhum a) Sim –
b) Não a) Até um salário
b) 1 salário e ½ a
2 salários –
c) 3 salários –
d) 4 salários –
e) 5
ou
mais
salários a) Até 10 –
b) De 10 a 20 –
c) Mais de 20 1 hora mais de 1 hora
não respondeu
a) Sim
b) Não
c) Não respondeu

45%
10%
10%
5%
45%
40%
10%
05%
00%
70%
30%
20%
50%

25%
15%
5%
10%
50%
35%
10%
1%
4%
70%
30%
5%
60%

20%
7%
3%

20%
10%
5%

50%
20%
30%
40%
30%
30%
60%
20%
20%

65%
25%
10%
55%
40%
5%
70%
20%
10%

Prepare para a vida
Prepare para o
trabalho
Prepare para o
Vestibular
Não respondeu

50%
30%

60%
30%

20%

10%

13- Deve melhorar na Escola

O ensino
A disciplina
A merenda
A organização
A Limpeza
Outros

5%
40%
20%
5%
5%
25%

10%
30%
20%
5%
5%
30%

14- O ensino que a escola
oferece é:

Ótimo
Bom
Regular

50%
40%
10%

40%
50%
10%

06- Grau de Escolaridade das
Mães

07- Possuem casa própria
08- Renda mensal base (R$
545,00)

09- Possui em casa livros,
revistas ou jornais
10- Tempo para fazer as
lições e estudar em casa
11 – Avisa seus pais sobre
trabalhos e avaliações

12- Espera-se que a escola

FONTES DE DADOS

00%

00%

Pesquisa feita junto aos alunos através de questionários
Ficha de matrícula dos alunos
Fatos vivenciados
Estudos feitos na cidade pela Unidade Escolar.

3- APRESENTAÇÃO DA ESCOLA:
3.1- HISTÓRICO:
Criação: Ato de Criação : Lei nº 3777 de 26/09/1946

Patrono: Patronímico, denominação Hilda Bertoncini Rodrigues – Lei 37.977 –
publicado em DOE – 20/01/1961.
Localização: descrito nos dados geográficos.
Importância para a comunidade: é a única fonte de cultura erudita do município sendo a base
para a construção da cidadania e grande colaboradora para a inserção dos educandos no mercado de
trabalho e no prosseguimento dos estudos.
3.2- PRÉDIO ESCOLAR:
Data da Construção: Dados não encontrados.
Número de salas: 08
Ambientes Pedagógicos: Sala de Leitura, SAI, Laboratório de Ciências Físicas e Biológicas, Sala
de Coordenação, Sala dos Professores, , Salas-Ambientes (Português, Inglês, Matemática, Ciências,
História, Geografia, Educação Artística e Educação Física), Refeitório Adaptado, Quadra Poliesportiva
Coberta, Pátio Coberto, Quadra Descoberta, Palco e Mini-campo.
Ambiente Administrativo: Diretoria, Secretaria e Arquivo.
3.3- RECURSOS FÍSICOS:

Todo o espaço físico do prédio deverá ser explorado pelo pessoal escolar na execução
das atividades de aprendizagem do educando.
Salas de aula, pátio coberto e descoberto, deverão ser de grande auxílio, sendo locais onde os
alunos constroem sua aprendizagem, ora escrevendo, ora pesquisando, ora brincando.

No palco, apesar de pequeno, serão realizadas palestras, teatros e atividades de expressões
artísticas.
A quadra poliesportiva é utilizada pelos alunos no desenvolvimento das aulas de Educação
Física e Atividades Esportivas e Motoras e, também pela comunidade, principalmente aos finais de
semana no Programa Escola da Família.

EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS:
A escola conta com 02 aparelhos de videocassete, 04 DVDs, 04 televisores, 01 Sala de
Informática (16 micros computadores) que muito contribuem para Capacitação dos profissionais e o
desenvolvimento do ensino – aprendizagem do educando.
SALA DE LEITURA:
A Sala de Leitura funciona em uma sala improvisada, mas com um acervo grande e
diversificado. A funcionária Maria do Carmo de Souza Adami, Auxiliar de Serviços, contribui, para o
bom funcionamento da mesma, atendendo aos alunos e comunidade de acordo com o horário
estabelecido no projeto da biblioteca.

A VIDEOTECA conta com um acervo de 200 DVDs gravados, envolvendo programas de:
-

TV Escola

-

Um Salto para o futuro

-

Globo repórter

-

Filmes

-

Outros
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS:
A escola conta com uma sala de laboratório muito bem equipada, auxiliando as aulas

práticas que muito contribuem para o processo ensino-aprendizagem, pautando-se na realização de
experimentos simples, onde o foco está no procedimento para a construção de relatórios que
proporcione o registro da interpretação teoria-prática, desenvolvendo assim a competência leitora,
escritora e experimental dos alunos.
SALAS-AMBIENTE:

As salas de aulas foram organizadas em Salas-Ambientes, visando proporcionar melhor
organização físico-pedagógica, contando com a disposição dos kits de estudos específicos que
favorecem os momentos de estudo e recuperação, efetivando um melhor resultado do processo
ensino-aprendizagem.

SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:
Este espaço será utilizado para os momentos de estudo e reflexão da prática pedagógica dos
docentes da Unidade Escolar, onde também estão os materiais pedagógicos destinados a formação do
profissional através do preparo das aulas e melhoria de seus procedimentos metodológicos no
cotidiano escolar.
SALA DOS PROFESSORES:
Utilizada nos horários de intervalos entre as aulas para a troca de idéias e convívio entre os
docentes, fortalecendo o trabalho coletivo.
SECRETARIA:
Um ambiente destinado a organização de documentos relacionados à vida escolar dos alunos,
professores e funcionários, priorizando a qualidade do atendimento, enfatizando o trabalho
administrativo a serviço do pedagógico.
DIRETORIA:
Espaço que identifica o atendimento e devolutiva das ações pedagógicas desenvolvidas em
prol a aprendizagem dos alunos perante aos pais e à comunidade.
COZINHA:
Um ambiente de preparo da merenda escolar, seguindo um cardápio específico com
acompanhamento de uma nutricionista e utilização do balcão térmico visando à educação alimentar
dos alunos colaborando para uma formação global.
SALA DO GRÊMIO ESTUDANTIL:

Um ambiente compartilhado com os equipamentos de som da escola, onde a diretoria do
Grêmio Estudantil e os alunos se comprometem com o protagonismo juvenil e desenvolvem sua
aptidões de agentes da cidadania junto à comunidade em geral.
3.4 – RECURSOS HUMANOS:
-

Núcleo de Direção:
Nome: Marta Siquini
Cargo: Diretora
Grau de Escolaridade – Curso superior e especializações.
Nome: Denise Besteti Duran
Cargo: Vice-Diretora
Grau de Escolaridade – Curso superior

-

Núcleo Técnico-Pedagógico:

Nome: Helena Maria Lobianco Bordin
Situação Funcional – Designada Professora Coordenadora Pedagógica.
Grau de Escolaridade: Ensino Superior e Especializações em Ciências Humanas.
-

Núcleo Técnico-Administrativo:
Nome : Márcia Cardozo Tavares –
Cargo : Assistente de Administração Escolar - Estadual
Grau de Escolaridade – Curso superior.
Nome : Tânia Mara Tanganelli Leite
Cargo : Secretária de Escola
Grau de Escolaridade - Curso Superior.
Nome : Angelina Augusta Appoloni Seccatto
Cargo: Agente de Organização Escolar
Grau de Escolaridade - Segundo Grau

Nome: Juliana Cristina Francisco
Cargo: Agente de Organização Escolar
Grau de Escolaridade – Curso Superior
Nome: Naiara Pinheiro Tarlau
Cargo: Agente de Organização Escolar
Grau de Escolaridade: Curso Superior
Nome : João Marinho
Cargo: Agente de Serviços Escolares
Grau de Escolaridade - Segundo Grau
Nome : Maria do Carmo de Souza Adami
Cargo : Agente de Serviços Escolares
Grau de Escolaridade - Segundo Grau
Nome : Ademir Paulo de Souza
Cargo: Auxiliar de Serviço – ACT .
Grau de Escolaridade - Segundo Grau
Nome: Pascoal Donizete Carrinho
Cargo: Agente de Serviços Escolares – Efetivo
Grau de Escolaridade - Ensino Fundamental Completo
-

Corpo Docente:
PROFESSORES – PEB – II

Nome: Joselha Gonçalves de Matos
Disciplina – Inglês
Situação Funcional: PEB – II - Efetiva

Nome: Alda Domingos de Assis
Disciplina – Ciências./Física/Biológica, Química
Situação Funcional: PEB – II - Efetiva

Nome: Ormezíria Maria Arantes Filha
Disciplina – Educação Física
Situação Funcional: PEB – II - Efetiva

Nome: Sônia Maria Aguilar Pedreiro
Disciplina ou Classe – Matemática, Física
Situação Funcional: PEB – II - Efetiva

Nome: José Lopes Pedreiro
Disciplina ou Classe – Filosofia/Sociologia
Situação Funcional – PEB – II OFA

Nome: Maria Suely Coelho Vicente
Disciplina ou Classe - Matemática e Biologia
Situação PEB –II – Efetiva
Nome: Marli Aparecida Romero Fernandes Rodrigues
Disciplina ou Classe – Horário de Permanência
Situação Funcional - PEB – I – OFA -

Nome: Márcio Antônio Fernandes Beata
Disciplina ou Classe – Matemática

Situação Funcional - PEB – II - OFA
Nome: Luiz Carlos Batista de Jesus
Disciplina ou Classe – Educador Profissional
Situação Funcional - PEB – II - OFA

Nome: Helena Maria Lobianco Bordim
Disciplina ou Classe – História, Ensino Religioso

Situação Funcional – PEB – II – Efetiva – Designada PCP

Nome: Silvana Pires Nunes Martins
Disciplina ou Classe - Língua Portuguesa
Situação Funcional – PEB – II – Efetiva

Nome: Fabiana Gattás Alves
Disciplina ou Classe – Educação Artítica/ Oficinas de Arte
Situação Funcional - PEB – II – Efetiva

Nome: Roseli Aparecida Xavier
Disciplina ou Classe – Língua Portuguesa
Situação Funcional – PEB – II – OFA
Nome: Eliana Castro da Silveira
Disciplina ou Classe - Geografia/ História
Situação Funcional – PEB – II – Efetiva
Nome: Vívien dos Santos Carneiro Lopes
Disciplina ou Classe - Espanhol
Situação Funcional – PEB – II – OFA

Nome: Claúdia Vânia Faria Murja
Disciplina ou Classe – Língua Portuguesa
Situação Funcional - PEB –II - Efetiva
Nome: Olmezinda Dias Batista Peroni
Disciplina ou Classe – História
Situação Funcional – PEB – II – OFA
Nome: Luciene Bereta Borges Gonçalves
Disciplina ou Classe – Matemática/DAC

Situação Funcional - PEB – II – OFA
Nome: Alessandra Pietrobon Nardi de Oliveira
Disciplina ou Classe – Língua Portuguesa
Situação Funcional - PEB – II – OFA -

Nome: Vanusa Aparecida Mota Bianchini
Disciplina ou Classe – História/Ensino Religioso
Situação Funcional - PEB II – OFA

Nome: Sônia Tavares da Costa Souza
Disciplina ou Classe – Arte/Atividades Artísticas
Situação Funcional - PEB – II – OFA
Nome: Valesca Ferreira Barbosa
Disciplina ou Classe – História
Situação Funcional: PEB – II - OFA
Nome: Simone Regina Lanzoni Bianco
Disciplina ou Classe – Matemática/Física
Situação Funcional: PEB – II - OFA
Nome: Lucélia Cândida Molina
Disciplina ou Classe – Matemática/Experiências Matemáticas
Situação Funcional: PEB – II – OFA
Nome: Uelton João Adami Juste
Disciplina ou Classe – Matemática/Física
Situação Funcional: PEB – II – OFA
Nome: Marcelo Pires Nunes

Disciplina ou Classe – Língua Portuguesa/Informática Educacional
Situação Funcional: PEB – II – OFA
Nome: Rafael Faria de Freitas
Disciplina ou Classe – Educação Física
Situação Funcional: PEB – II – OFA
AFASTADOS

Nome: Guilherme Vicente Neto
Situação Funcional – Licença Saúde
4 – PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA (PEF):
O PEF oferece as seguintes atividades à comunidade:
Oficina de Leitura;
Oficina de desenho e pintura;
Oficina de jogos;
Oficina de esportes;
Oficina de Informática;
Oficina de Biscuit;
Oficina de pintura em tela;
Oficina de embelezamento;
Oficina de músicas;
Oficina de exibição de filmes.
5- DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE GESTÃO, SEUS DESAFIOS E RELAÇÃO
ENTRE ESTES E OS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS:
5.1 – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS:

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

 DIAGNÓSTICO INTERNO:
A ) Índice de evasão e retenção dos alunos - 2010
Ensino fundamental Diurno
SÉRIE

MATRÍCULA

EVASÃO

%

RETENÇÃO

%

5-ª

35

00

0%

0

0%

6-ª

43

00

0%

0

0%

7-ª

26

00

0%

0

0%

8-ª

23

00

0%

0

0%

TOTAL

127

00

0%

0

0%

Ensino Médio Diurno
SÉRIE

MATRÍCULA

EVASÃO

%

RETENÇÃO

%

1ª

28

00

0%

0

0%

2ª

23

00

0%

0

0%

TOTAL

51

00

0%

0

0%

Ensino Médio Noturno
SÉRIE

MATRÍCULA

EVASÃO

%

RETENÇÃO

%

1-ª

11

00

0%

0

0%

3-ª

30

00

0%

0

0%

TOTAL

41

00

0%

0

0%

 DIAGNÓSTICO EXTERNO:

RESULTADO DO IDESP - 2010
Língua Portuguesa
Manhã

Tarde

Noite

Série

UE

Desempenho

Meta2011

Estado

Coord.

Diretoria

8ª EF

4,63

4,06

4,21

2,52

2,75

3,44

3ª EM

4.07

3,33

3,50

1,81

2,01

2,64

2,52

2,75

3,44

MATEMÁTICA
8ª EF

3,47

38,7

4,21

3ª EM

2,59

37,4

3,50

1,81

2,01

2,64

B) Indisciplina
Os alunos têm boa integração à escola, adéquam às normas da mesma.
São poucos os problemas de indisciplina, onde os alunos respeitam professores,
funcionários e direção, havendo algumas desavenças entre os próprios alunos.

A

escola conta com um Livro de Ocorrências, para acompanhar o comportamento dos
alunos nos diversos períodos. Ocorrendo algum problema com o aluno, como brigas,
desrespeito, não participação das aulas, o aluno é chamado para conversar com a
Direção e Coordenação que registra o ocorrido neste livro. Se o aluno for chamado
novamente, a Direção convocará os pais para uma conversa. E havendo uma terceira
vez, a Comissão de Normas e Convivência reúne-se para discutir o caso e aplicar
penalidades, se necessário, conforme Regimento Interno desta Unidade Escolar.
C) Aprendizagem
A aprendizagem significativa é uma meta que é constantemente trabalhada pela
equipe escolar todos os anos letivos.
Entretanto, apesar de todo o empenho desenvolvido, enfrentamos dificuldades
detectadas nas avaliações diagnósticas internas do cotidiano escolar e também na
avaliação externa do SARESP, relativa ao domínio da leitura interpretativa e na
organização da estrutura textual, assim como desenvolvimento do raciocínio lógico de
matemática.
Para sanar essas dificuldades, os professores estão sendo orientados nas HTPCs
para desenvolverem um trabalho coletivo considerando o enfoque na leitura,
interpretação e escrita, interpretação e resoluções de problemas centrados em apontar e
intervir adequadamente objetivando a melhoria desta situação.
O desenvolvimento geral da aprendizagem é constantemente acompanhado pelo
Professor Coordenador nas HTPCs, Conselho de Classe/Série/Ciclo, observando e
vistando os cadernos dos alunos, realizando um trabalho de orientação pedagógica aos
professores, alunos e pais, procurando enfatizar o desenvolvimento da responsabilidade
dos estudantes para com os estudos relacionados com a melhoria dos resultados
escolares do desempenho apresentados nos gráficos e relatórios bimestrais por classe e
disciplina.

Sendo assim, a equipe escolar vem ao longo dos últimos quatro anos desempenhando um
trabalho voltado para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, garantindo:
a) Acesso – através da conscientização dos alunos que se afastaram da escola devido à
necessidade de trabalho e, muitas vezes, desinteressados pelos estudos, focando sempre o novo perfil
do mercado e a própria realidade social.
b) Permanência – através da formação em serviço dos professores na HTPC e a constante
preocupação em relação à metodologia do professor e os instrumentos avaliativos utilizados, bem
como seu significado para o processo ensino-aprendizagem.
c) Sucesso Escolar – através da clareza dos resultados internos e externos da aprendizagem
para a análise e posterior tomada de decisão, procurando corrigir rumos e buscar a real aprendizagem
de todos.
Analisando os resultados internos dos anos letivos de 2009 e 2010:
- Os alunos apresentaram uma evolução significativa no ensino diurno, com exceção de alguns alunos
matriculados nas quintas e sextas séries do Ensino Fundamental, embora tenham sido
acompanhados intensamente durante o ano letivo, pois apresentam necessidades especiais. Já no
ensino noturno, alguns alunos apresentam uma defasagem na aprendizagem e, apesar do
acompanhamento constante da equipe escolar, da recuperação contínua e da recuperação com
professor auxiliar, demonstrou resultados regulares no desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem.
- Merece destaque em relação à evolução do processo ensino-aprendizagem o Ensino Médio diurno,
no qual os alunos procuraram posicionar-se, enquanto jovens protagonistas, conscientizando-se de
que a construção do conhecimento e o desenvolvimento das habilidades investigativas se fazem
necessário.
Em relação aos resultados externos, pautados no SARESP 2010, detecta-se:
- Uma evolução no processo de leitura, escrita, interpretação e produção escrita, embora a
interpretação ainda mereça atenção especial em todas as disciplinas.
- Um diagnóstico insatisfatório em relação aos conteúdos da disciplina de matemática, principalmente
a dificuldade de interpretar as situações-problema e desenvolver a habilidade investigativa do
processo ensino-aprendizagem.
Mediante essa realidade, a equipe escolar vem desenvolvendo as seguintes medidas:

- Conscientização dos alunos sobre a necessidade dos estudos;
- Orientação do corpo docente para diversificar a metodologia desenvolvida;
- Análise dos processos avaliativos;
- Trabalhos com a recuperação contínua;
- Visitas aos alunos e seus responsáveis para comunicar a situação e procurar a reintegração
dos alunos.
Essas ações devem ser intensificadas no quadriênio de 2011 – 2014, para que os resultados
educacionais demonstrem uma real efetivação do processo ensino-aprendizagem, voltados para:


o acesso, a permanência e o sucesso escolar de todos os alunos;



a melhoria dos dados da aprendizagem nas avaliações;



a regularização da frequência às aulas.

5.2- GESTÃO PARTICIPATIVA
Procurando proporcionar uma Gestão Participativa através do envolvimento da comunidade
escolar e local na tomada de decisão nos Conselhos de Classe, Série e Ciclo, Conselho de Escola, APM,
Grêmio Estudantil e garantindo a real socialização das informações foram traçadas as seguintes metas:
- Participação efetiva dos pais e da comunidade escolar na elaboração da Proposta Pedagógica
da Escola, considerando o levantamento das expectativas dos pais e alunos em relação à
melhoria do processo de ensino-aprendizagem que vem sendo reforçado pelas oficinas
curriculares, a estrutura da ETI e a organização curricular voltada para as salas-ambientes.
- Maior envolvimento dos diferentes segmentos da comunidade escolar local nas reuniões que
visam à tomada de decisões envolvendo maior atuação dos representantes dos colegiados e
a socialização para os seus pares, proporcionando otimização de resultados de sugestões
para a melhoria dos principais problemas detectados.
- Envolver a comunidade escolar durante a Divulgação do Regimento, das Normas Legais e de
Convivência, verificando através de uma pesquisa de dados por amostragem o nível do
conhecimento deles em relação a esses documentos e priorizando ações que proporcionem
maior divulgação dos mesmos para que possa ocorrer maior compreensão.

- Socializar as orientações recebidas para o coletivo da Unidade Escolar, através das HTPCs e
Reuniões Pedagógicas e outras, com clareza na disseminação das informações, levantando
dados, priorizando problemas e propondo soluções pontuais que objetivem o sucesso
escolar.
Assim no quadriênio 2011-2014, as metas centrais incutidas na Gestão Participativa devem
priorizar:
- Envolvimento de 80% da comunidade escolar e local na elaboração e execução da Proposta
Pedagógica;
- Atuação de 85% dos membros dos vários segmentos na sugestão, priorização e socialização
das tomadas de decisões;
- Integração de 90% dos envolvidos na divulgação e conhecimento das normas legais da UE;
- Socialização de 100% dos assuntos abordados nas reuniões que englobam o cotidiano
escolar.
5.3- GESTÃO PEDAGÓGICA
Ao analisar o currículo do Ensino Fundamental e Médio, verifica-se uma clareza dos objetivos
para com a aprendizagem dos alunos em relação à formação geral, já que é uma constante do Projeto
Político Pedagógico da Unidade Escolar o compromisso com a qualidade de ensino.
A aprendizagem é acompanhada constantemente pelos professores através dos vários
instrumentos avaliativos, sejam eles realizados pelas observações ou por registros escritos, sempre
com o objetivo de análise para o possível redirecionamento da prática pedagógica que vise sanar as
dificuldades constatadas durante o processo ensino-aprendizagem, identificadas através do registro
em:
- Portfólios das Produções;
- Relatórios conclusivos;
- Avaliações objetivas e dissertativas.
Também é importante destacar os seguintes critérios avaliativos utilizados pelos docentes:
- Trabalho em grupo e individual;
- Avaliações objetivas e dissertativas;

- Observação e participação;
- Simulados internos;
- Auto-avaliação realizada pelos alunos.
É através das HTPCs e do Conselho de Classe/ Série/ Ciclo que a equipe escolar realiza a análise
e posterior redirecionamento das ações centradas na melhoria da aprendizagem dos alunos, partindo
da priorização das mesmas para que os objetivos sejam alcançados.
As ações são articuladas pela realização de projetos que possibilitem a ampliação dos
conhecimentos por parte dos envolvidos, garantindo momentos de aprendizagem específica e geral.
Para isso, a equipe de gestão deverá realizar constantemente o acompanhamento das ações
dos professores, identificando a coerência delas com as metas definidas na Proposta Pedagógica da
Unidade Escolar.
Para tanto é necessária a utilização dos dados detectados na avaliação geral dos segmentos
em 2010, para redirecionar e corrigir rumos a partir da melhor:
- Disponibilização dos materiais e recursos pedagógicos existentes, para que realmente ocorram
mudanças significativas na aprendizagem;
- Efetivação na prática de cada docente na elaboração de um roteiro a ser seguido no
desenvolvimento das aulas e apresentado aos alunos;
- Devolutiva dos instrumentos avaliativos, realizando pontuações coletivas e individuais;
- Incorporação do preenchimento da Ficha Individual como instrumento pedagógico
fundamentado pelo parecer legal;
- Realização da recuperação contínua como parte integrante da prática de todos os docentes;
- Clareza ao realizar os registros dos avanços e dificuldades dos alunos e as intervenções
realizadas pelos professores;
- Articulação entre disciplinas e áreas de conhecimento, para que a interdisciplinaridade seja
uma realidade na prática cotidiana.
Cabe a equipe escolar utilizar-se de estratégias que fortaleçam o compromisso dos professores
com a aprendizagem dos alunos articulados com a família e a comunidade, pautados no:



Desenvolvimento de projetos em que o foco seja a aprendizagem de conteúdos específicos e
gerais;



Fortalecimento do vínculo aluno/professor, fundamentais para o sucesso no processo de
ensino-aprendizagem, através de atividades centradas no acompanhamento individual e da
compreensão da prática avaliativa como diagnóstico para tomada de decisões.

Ainda com o objetivo de melhorar o processo ensino-aprendizagem serão desenvolvidas
ações que irão diminuir a ausência dos alunos, que deverão fortalecer a instituição tornando-a
mais valorizada.
Serão desenvolvidos PROJETOS ESPECIAIS:
1)- Projeto: Valorização da Vida:
-Ações:
a)- Hoje é o seu dia;
b)- Prevenção também se ensina;
c)- Preservação do patrimônio;
d)- Educando para valores e atitudes (Temas Transversais).

2)- Projeto: Diversidade Cultural
-Ações:
a)- Educando pela diferença para a igualdade;
b)- Gincanas culturais, esportivas e sociais;
c)- Fanfarra e Teatro;
d)- Datas Comemorativas;
- Carnaval
- Páscoa
- Dia das Mães
- Dia dos namorados
-

Festa Junina

-

Aniversário da cidade

-

Dia dos Pais

-

Dia do Estudante

-

Folclore

-

Semana da Criança

-

Noite Cultural

3)- Projeto: Meio Ambiente
-Ações:
a)- Água é Vida
b)- Beija-Flor
c)- Preservando a natureza

4)- Projeto: Nós e a Comunidade
-Ações:
a)- Reuniões da APM
b)- Reuniões do Conselho de Escola
c)- Promoções (Quermesse Junina e Festa da Primavera)
d)- Reuniões de Pais, Mães, Responsáveis e Mestres
e)- Conselho de Classe/Série/Ciclo
f)- Convocação de Pais ou Responsáveis
g)- Programa Escola da Família
h)- Campanha da Fraternidade

5)- Projeto: Jovem em Ação
-Ações:
a)- Organização do Game Superação
b)- Organização do Grêmio Estudantil
c)- Premiação aos melhores alunos

6)- Projeto: Futuridade
-Ações:
a)- Dia das Mães;
b)- Dia das Avós.
7)- Projeto: Aprendizagem e Convívio
- Ações:
a)- Sensibilização através de filmes e textos para inibir o Bullyng;
b)- Redação sobre SARESP;
c)- Simulados.

8)- Leitores Protagonistas
- Ações:
a)- Estímulo e Incentivo à Leitura prazerosa;
b)- Formação de Alunos Leitores;
c)- Melhoria nas habilidades leitor e escritora.
Em todos esses projetos deverá haver participação da comunidade escolar e do seu entorno.
Para despertar o interesse dos educandos, os professores deverão melhorar o seu nível de
informação através do uso da sala de leitura, salas ambientes e sala de informática com pesquisas na
Internet.
5.4 – GESTÃO DE PESSOAS
Considerando os dados da avaliação geral dos segmentos em 2010, foi possível priorizar os
seguintes problemas:
- Durante a Reunião de Pais, Mães e Mestres ocorre regular participação dos responsáveis;
- Quando as Reuniões de todas as classes são no mesmo dia, será usado parte das HTPCs para
a participação de todos os professores;
- Estabelecer um horário de reuniões que atenda a maioria dos pais;
- Atendimento com qualidade pelos agentes escolares.
Mediante esses problemas, a equipe escolar deverá desenvolver ações que objetivem o
fortalecimento do vínculo aluno/ escola/ comunidade, se utilizando de Assembléias Gerais, para traçar
metas que o coletivo possa desenvolver firmando um compromisso maior que favoreça o processo de
ensino-aprendizagem.
Em relação às reuniões de Pais, Mães, Responsáveis e Mestres, devem ser realizadas por no
máximo duas séries, se possível em diferentes dias e no melhor horário, garantindo o envolvimento da
maior parte dos pais e professores, em que realmente a reflexão dos resultados da aprendizagem
possa contribuir para a melhoria do processo.
Já no tocante a formação continuada em serviço dos docentes, percebeu-se um
comprometimento dos mesmos com as HPTCs, capacitações através da Oficina Pedagógica da

Diretoria de Ensino e outras, proporcionando uma melhor formação enquanto profissional do ensino,
ficando claro o entendimento que as HTPCs são momentos de formação, discussão de resultados da
aprendizagem e redirecionamento da prática pedagógica.
A Equipe Escolar tem se preocupado em implementar momentos de valorização e formação de
todos os seus funcionários, conscientizando-os da responsabilidade para com a participação na
formação integral das crianças e jovens.
É importante que tanto a equipe gestora como equipe de docentes e funcionários saibam lidar
com o reconhecimento das ações que proporcionam a melhoria da qualidade do trabalho oferecido à
comunidade, aos alunos e a convivência no ambiente escolar.
Essa valorização deve ser perseguida por toda a equipe, na qual a motivação se fará presente em
cada ação a ser desenvolvida no cotidiano escolar, propiciando o ambiente como uma escola
aprendente.
5.5- GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS
Analisando os resultados da avaliação geral desenvolvida pelos segmentos em 2010, a equipe
escolar priorizou as seguintes providências:
- Despertar o compromisso por parte dos representantes dos segmentos em relação à
divulgação dos assuntos tratados nas reuniões de Conselho de Escola, APM e outras;
- Maior tempo para a discussão da situação de aprendizagem escolar dos alunos nas HTPCs e
Conselhos;
- Boa atuação do Grêmio Estudantil no desenvolvimento de suas funções.
- Proporcionar momentos na reunião pedagógica para divulgação de assuntos do interesse do
grupo escolar, e também conscientização dos representantes dos segmentos sobre a importância do
comprometimento em relação `a divulgação dos resultados;
- Explicitar na convocação a pauta dos principais assuntos a serem tratados na reunião em
tempo hábil para a coleta de sugestões, por parte dos segmentos junto a seus pares;
- Ao realizar uma promoção, divulgar previamente os reais objetivos para a comunidade
escolar e seu entorno;
- Quando convocar os professores, priorizar a participação de todos, sem prejuízo das aulas
regulares;

- Proporcionar uma melhor discussão sobre a situação da aprendizagem escolar dos alunos e a
proposta de solução nos Conselhos;
- Coordenar os alunos do Grêmio Estudantil oferecendo-lhes suporte para que desenvolvam o
protagonismo juvenil como um dos objetivos da Proposta Pedagógica da escola;
- Também merece destaque o trabalho de conscientização realizado pela equipe escolar
através dos projetos, em especial as ações voltadas para o Projeto Valorização da Vida, pautadas na
importância da preservação do patrimônio e desenvolvida, também, pelos integrantes do Programa
Escola da Família, nas oficinas de leitura, artesanato, jogos, vídeos, juntamente com os grupos do
Game Superação das oficinas de Participação Social da ETI, objetivando o desenvolvimento de Valores
e Atitudes.
A comunidade escolar e seu entorno percebe uma preocupação para com a transparência das
ações e recursos financeiros por parte da equipe gestora, enfatizados através da participação dos
vários segmentos na tomada de decisão, garantindo a Gestão Participativa em destaque na Proposta
Pedagógica.
Em relação às evidências de melhoria da aprendizagem, pautadas nos resultados internos no
transcorrer dos bimestres, no resultado final e nos resultados externos do SARESP é possível perceber
uma evolução significativa na aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental ciclo II (ETI) e Ensino
Médio diurno, no entanto merece atenção especial o Ensino Médio noturno, pois há necessidade de
um trabalho específico, que estimule o hábito de estudo e, consequentemente, a permanência de
todos os alunos.
Para isso, a equipe escolar está mobilizada para com o atendimento da clientela do noturno,
considerando as especificidades e procurando desenvolver os conteúdos através de procedimentos
metodológicos mais significativos. Em relação ao ensino geral, a equipe está priorizando o
compromisso dos alunos e seus responsáveis para estimular os momentos de estudo em que os
mesmos, através da intervenção dos professores, possam apresentar resultados significativos que
possam atingir o sucesso de todos.
III– OBJETIVOS DA ESCOLA:
A- FINALIDADE:

A Educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I-

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II-

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e
o saber;

III-

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV-

respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V-

valorização do profissional da educação escolar;

VI-

gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas
de ensino;

VII-

garantia do padrão de qualidade;

VIII-

valorização da experiência extraescolar;

IX-

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;

X-

responsabilidade coletiva nas práticas escolares.

B- DA ESCOLA:
A constituição de 1988 afirma a Educação como direito de todos, dever do Estado e da família,
a ser promovido e incentivado com a colaboração de toda a sociedade.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, dispõe que a educação, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, apresenta como fins: o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. Considerando os preceitos legais, essa Proposta Pedagógica construída pelo coletivo da
Unidade Escolar em Tempo Integral visando o Ensino Fundamental no Ciclo II e o jovem como
protagonista no Ensino Médio, delimita dois grandes eixos: a articulação da EQUIPE ESCOLAR e o seu
compromisso com o PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.

Em relação a EQUIPE ESCOLAR a EE. Profª Hilda Bertoncini Rodrigues, sendo uma
instituição pública, terá como meta prioritária:
a conscientização de que uma Unidade Escolar é uma conquista e não um aparelho
burocrático do Estado, portanto necessita da participação de todos;
as decisões deverão ser tomadas coletivamente, já que todos são importantes numa Gestão
Democrática;
a conscientização de que a participação não deverá se limitar à representatividade nos
colegiados, mas envolverá a atmosfera que respirará na escola, a circulação das
informações, a divisão do trabalho, enfim, as atividades diárias.

Em relação ao PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, essa equipe escolar
terá um novo olhar, priorizando as seguintes metas:
 o compromisso com a qualidade de ensino, definindo ações prioritárias
voltadas para:
- o ensino de leitura, escrita, interpretação e produção de textos;
- a compreensão e domínio de habilidades das ciências e da matemática.
- a conscientização para participação social e política do cidadão.
 diversificação da metodologia utilizada pelos professores;
 realização do diagnóstico dos principais problemas (avaliações Internas e
Externas);
 reflexão e posteriormente tomada de decisão;
 clareza na ação a ser realizada, para que os resultados possam ser alcançados;
 desenvolvimento das iniciativas favorecendo o protagonismo juvenil;
 efetivação da real aprendizagem do aluno;
 Ser uma escola aprendente.

IV- DEFINIÇÃO DE METAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:
(Planilhas)

V- PLANOS DE CURSO
01- OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

REGULAR E OFICINAS CURRICULARES

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do Ensino Fundamental que os
alunos sejam capazes de:

 Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de
direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para
si o mesmo respeito;
 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões
coletivas;
 Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e
culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e
pessoal e o sentimento de pertinência ao País;
 Conhecer a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos
socioculturais de outros povos e nações posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, crenças, de sexo, de
etnia ou outras características individuais e sociais;
 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente,
identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para
a melhoria do meio ambiente;
 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em
suas capacidades, afetiva, física cognitiva, étnica, estética, de interrelação pessoal e de
inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício
da cidadania

 Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como
um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em
relação à sua saúde e a saúde coletiva;
 Utilizar as diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal
como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das
produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes
intenções e situações de comunicação;
 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir
conhecimentos;

 Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los,
utilizando para isso, o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua
adequação.

02- INTEGRAÇÃO E SEQUÊNCIA PEDAGÓGICA DOS COMPONENTES
CURRICULARES NO ENSINO FUNDAMENAL – CICLO II
2.1 - OBJETIVOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Ao longo do ensino Fundamental, espera-se que os alunos adquiram progressivamente uma
competência em relação à linguagem que lhes possibilite resolver problemas da vida cotidiana,
ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado. Para que essa
expectativa se concretize, o ensino de Língua Portuguesa deverá organizar-se de modo que os
alunos sejam capazes de:


Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia em instâncias
públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos – tanto orais como escritos – coerentes,
coesos, adequados a seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos
tratados;



Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade lingüística valorizada
socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação comunicativa de que
participam;



Conhecer e respeitar as diferentes variedades lingüísticas do português falado;



Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes situações de
participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os
produz;



Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura
e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função
de diferentes objetivos;



Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como proceder para ter
acesso, compreender e fazer uso de informações contidas nos textos: identificar aspectos
relevantes; organizar notas; elaborar roteiros; compor textos coerentes a partir de trechos
oriundos de diferentes fontes; fazer resumos, índices, esquemas, etc.;



Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capazes de
expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, interpretar
e considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário;



Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para
expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise crítica;



Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos de
classe, credo, gênero ou etnia.

2.2 - OBJETIVOS GERAIS DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
As finalidades do Ensino de Matemática indicam, como objetivos do Ensino
Fundamental, levar o aluno a:


Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar
o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da
Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de
investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas;



Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de
vista do conhecimento e estabelecer um maior número possível de relações entre eles,
utilizando para isso o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico,
algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico); selecionar, organizar e produzir
informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las criticamente;



Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo
formas de raciocínio e processos, como dedução, indução, intuição, analogia,

estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como
instrumentos tecnológicos disponíveis;


Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados
com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e
estabelecendo relações entre elas e diferentes representações matemáticas;



Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e entre esses temas
e conhecimentos de outras áreas curriculares;



Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos,
desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções;



Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de
soluções para problemas propostos, autentificando aspectos consensuais ou não na
discussão de um assunto, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com
eles.
2.3 - OBJETIVOS GERAIS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Espera-se que ao longo do Ensino Fundamental, os alunos gradativamente possam ler e
compreender sua realidade, posicionar-se, fazer escolhas e agir criteriosamente. Nesse
sentido, os alunos deverão ser capazes de:



Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com outros tempos e
espaços;



Organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhes permitam localizar acontecimentos
numa multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações para algumas questões do
presente e do passado;



Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos tempos e
espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo
semelhanças e diferenças entre eles;



Reconhecer mudanças e permanências nas vivências humanas, presentes na sua realidade e
em outras comunidades, próximas ou distantes no tempo e no espaço;



Questionar sua realidade, identificando alguns de seus problemas e refletindo sobre algumas
de suas possíveis soluções, reconhecendo formas de atuação política institucionais e
organizações coletivas da sociedade civil;



Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico, aprendendo a ler
diferentes registros escritos, iconográficos, sonoros;



Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um
direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da democracia.

2.4 - OBJETIVOS GERAIS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Espera-se que, ao longo dos nove anos do Ensino Fundamental, os alunos construam um
conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à
Geografia, que lhes permitam ser capazes de:



Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da natureza em suas
múltiplas relações, de modo a compreender o papel das sociedades em sua construção e na
produção do território, da paisagem e do lugar;



Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas consequências em diferentes
espaços e tempos, de modo a construir referenciais que possibilitem uma participação
propositiva e reativa nas questões socioambientais locais;



Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas
dinâmicas e interações;



Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os avanços
técnicos e tecnológicos e as transformações socioculturais são conquistas decorrentes de
conflitos e acordos, que ainda não são usufruídas por todos os seres humanos e, dentro de
suas possibilidades, empenhar-se em democratizá-las;



Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia para compreender o
espaço, a paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, identificando suas
relações, problemas e contradições;



Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de informação, de
modo a interpretar, analisar e relacionar informações sobre o espaço geográfico e as
diferentes paisagens;



Saber utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a espacialidade
dos fenômenos geográficos;



Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sociodiversidade, reconhecendo-a como um
direito dos povos e indivíduos e um elemento de fortalecimento da democracia.

2.5 - OBJETIVOS GERAIS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
Os objetivos de Ciências Naturais no Ensino Fundamental são concebidos para que o aluno
desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como indivíduo e
como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e tecnológica.

O ensino de ciências Naturais deverá se organizar de forma que, ao final do Ensino
Fundamental, os alunos tenham as seguintes capacidades:


Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante
e agente de transformação do mundo em que vive;



Identificar relações entre conhecimento cientifica, produção de tecnologia e condição de
vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica;



Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de
elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e
atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar;



Saber utilizar conceitos

científicos

básicos, associados

a energia, matéria,

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida;


Saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc., para coleta,
organização, comunicação e discussão de fatos e informações;



Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a
construção coletiva do conhecimento;



Compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovido pela ação
coletiva;



Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, distinguindo
usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem.

2.6 - OBJETIVOS GERAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Espera-se que ao final do Ensino Fundamental os alunos sejam capazes de:
• Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e

construtivas

com os outros, reconhecendo e respeitando características físicas e de desempenho de si
próprio e dos outros, sem discriminar por caracterizaras pessoais, físicas, sexuais ou
sociais;
• Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e
esportivas, repudiando qualquer espécie de violência;
• Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura
corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso valioso para a integração entre
pessoas e entre diferentes grupos sociais;

• Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de
higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre a própria
saúde e de recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva;
• solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e dosando o
esforço em um nível compatível com as possibilidades, considerando que o
aperfeiçoamento e o desenvolvimento das competências corporais decorre de perseverança
e regularidade e devem ocorrer de modo saudável e equilibrado;
• Conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que existem nos
diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são
produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados pela mídia e evitando o
consumismo e o preconceito;
• Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar
locais adequados para promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as como uma
necessidade básica do ser humano e um direito do cidadão.
2.7 - OBJETIVOS GERAIS DE ARTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
No transcorrer do ensino Fundamental, o aluno poderá desenvolver sua competência
estética e artística nas diversas modalidades da área de Arte (Artes Visuais, Dança, Música e
Teatro), tanto para produzir trabalhos pessoais e grupais quanto para que possa,
progressivamente, apreciar, desfrutar, valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e
culturas produzidos ao longo da história e na contemporaneidade.
Nesse sentido, o ensino de Arte deverá organizar-se de modo que, ao final do Ensino
Fundamental, os alunos sejam capazes de:
Expressar e saber comunicar-se em artes mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou
coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao
realizar e fruir produções artísticas;
Interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes (Artes Visuais,
Dança, Música, Teatro), experimentando-os e conhecendo-os de modo a utilizá-los nos
trabalhos pessoais;

Edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento
estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, no percurso de criação que abriga
uma multiplicidade de procedimentos e soluções;
Compreender e saber identificar a arte como fato histórico contextualizado nas diversas
culturas, conhecendo respeitando e podendo observar as produções presentes no entorno,
assim, como as demais do patrimônio cultural e do universo natural, identificando a
existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos;
Observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e curiosidade,
exercitando a discussão, indagando, argumentando e apreciando arte de modo sensível;
Compreender e saber identificar aspectos da função e dos resultados do trabalho do
artista, reconhecendo, em sua própria experiência de aprendiz, aspectos do processo
percorrido pelo artista;


Buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato com artistas, documentos,

acervos nos espaços da escola e fora dela (livros, revistas, jornais, ilustrações, diapositivos,
vídeos, disco, cartazes) e acervos públicos (museus, galerias, centros de cultura,
bibliotecas, fonoteca, videoteca, cinematecas), reconhecendo e compreendendo a variedade
de produtos artísticos e concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e
etnias.
2.8 - OBJETIVOS GERAIS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
Os objetivos são orientados para a sensibilização do aluno em relação à Língua Estrangeira pelos
seguintes focos:


o mundo multilíngue e multicultural em que vive;



a compreensão global (escrita e oral);



o empenho na negociação do significado e não na correção.

Ao longo dos quatro anos do ensino fundamental, espera-se com o ensino de Língua Estrangeira
que o aluno seja capaz de:



identificar no universo que o cerca as línguas estrangeiras que cooperam nos sistemas de
comunicação, percebendo-se como parte integrante de um mundo plurilíngüe e
compreendendo o papel hegemônico que algumas línguas desempenham em determinado
momento histórico;



vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma língua estrangeira, no
que se refere a novas maneiras de se expressar e de ver o mundo, refletindo sobre os
costumes ou maneiras de agir e interagir e as visões de seu próprio mundo, possibilitando
maior entendimento de um mundo plural e de seu próprio papel como cidadão de seu país e
do mundo;



reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe possibilita o acesso a bens culturais
da humanidade construídos em outras partes do mundo;



construir conhecimento sistêmico, sobre a organização textual e sobre como e quando utilizar
a linguagem nas situações de comunicação, tendo como base os conhecimentos da língua
materna;



construir consciência lingüística e consciência crítica dos usos que se fazem da língua
estrangeira que está aprendendo;



ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer, utilizando-a como meio de acesso
ao mundo do trabalho e dos estudos avançados;



utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder atuar em situações diversas.

3.9- ENSINO RELIGIOSO
OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO FUNDAMENTA:

O Ensino Religioso, como área do conhecimento, é diferente de “aula de religião”, catequese,
ou da escola bíblica, ou ainda de qualquer modo de doutrinação, não pressupondo a adesão e muito
menos o proselitismo ou a propagação de determinada crença religiosa. Sua especificidade é a
compreensão do fenômeno religioso como fato cultural e social, bem como uma visão global de
mundo e de pessoa, promovendo, assim, o respeito às diferenças no convívio social. O objeto de
estudo do Ensino Religioso é o fenômeno religioso que compreende o conjunto das diferentes
manifestações no âmbito individual e coletivo.
O Ensino Religioso deverá proporcionar elementos para a formação da criança, do jovem e do
adolescente que lhes possibilitem crescer:
 na busca do sentido da vida e na DEFESA DA VISA;

 na consciência de ser pessoa humana em relação com outras pessoas, com as instituições e
com a natureza;
 na consciência crítica e autocrítica;
 na consciência de que sua ação transformadora na sociedade é importante para a construção
de relações mais justas e fraternas;
 na percepção e nas ações éticas;

CONTEÚDOS:


Religião e diversidade;



História e religiosidade;



Funções e valores culturais religiosos;



Diversidade religiosa como parte da cultura;



Tradição religiosa e ética;



Textos sagrados;



Cristianismo;



Diversidade Cristã – A reforma



Pluralismo e diversidade.

Competências da área de conhecimento


Compreensão de que todas as pessoas precisam sentir-se respeitadas e
sentir que delas se exigem respeito;



Atuação compreensiva nas situações cotidianas;



Conhecimento e compreensão da tradição religiosa e sua trajetória histórica;



Valorização da contribuição das diversas religiões.

Comentários Gerais:

Embora a transversalidade implique que os conteúdos dos Temas Transversais sejam
contemplados pelas áreas e não configurem uma aprendizagem à parte delas, todos os temas têm,
explicitados em seus documentos as seguintes indicações:
 Conjuntos de conceitos;

 Procedimentos;
 Atitudes;
 Valores.
Com isso buscou-se garantir que cada tema seja compreendido integralmente, isto é, desde
sua fundamentação teórica até sua tradução em elementos curriculares.
Além dessa apresentação, os conteúdos dos Temas Transversais fazem parte dos conteúdos
das áreas, visando contemplar a amplitude de cada tema mediante sua inserção no conjunto.

03- COMPONENTES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO REGULAR

3.1-LÍNGUA PORTUGUESA

3.2-MATEMÁTICA

3.3- LÍNGUA ESTRANGEIRA

3.4- CIÊNCIAS

3.5- HISTÓRIA

3.6- GEOGRAFIA

3.7-EDUCAÇÃO FÍSICA

3.8- ARTE

04- OFICINAS CURRICULARES
3.9- ATIVIDADES ESPORTIVAS E MOTORAS
Conteúdos:

- No esporte poderão ser oferecidas as práticas motoras de caráter esportivo, sem terem,
necessariamente, o aspecto de rendimento, performance e exclusão social. O critério da aptidão física
com a seleção dos melhores não deve ser levado em consideração. A prática deve favorecer o acesso
e a permanência dos alunos, respeitando as características e limitações pessoais de cada indivíduo. 0
Esporte poderá ser contemplado em atividades individuais e coletivas, conforme a modalidade
oferecida aos alunos ao longo da escolarização.
A história de cada modalidade esportiva, com a constituição do conjunto de regras e a
evolução do aspecto de amadorismo ao aspecto de profissionalização / rendimento deve compor a
pauta de discussões das oficinas.
É importante ressaltar que a aquisição de habilidades motoras especifica deve iniciar a partir do ciclo II
do ensino fundamental. Para tanto, o trabalho com a categoria de Esporte do ciclo I deve abranger o
aumento de diversificação e o aumento de complexidade da tarefa a partir das habilidades motoras
básicas, sem a especialização precoce.

- Na ginástica poderemos encontrar as diversas manifestações constituídas historicamente como, por
exemplo, as ginásticas Sueca, Francesa, Alemã, Dinamarquesa, etc. e suas derivações contemporâneas
como as ginásticas Aeróbica, Artísticas, Rítmica e Geral.
Em virtude da categoria da ginástica comportar atividades motoras a serem desenvolvidas
ritmicamente, nesse bloco podem ser oferecidas as atividades de cirandas, cantigas, danças folclóricas
e danças educacionais, oriundas do currículo de formação inicial do profissional da Educação Física.
Caso se queria abarcar o exercício para condicionamento físico, conforme citado anteriormente, essa
categoria também permite sua realização, adaptando-se as situações motoras de academias para a
situação escolar. O importante é não perder o foco no currículo, com as contextualizações e com as
metas explícitas nos objetivos do planejamento e respeitadas as características etárias década grupo
de alunos.
- No jogo poderão ser oferecidas situações motoras de manifestações lúdicas, prazerosas,
identificadas socialmente, com a característica de livre escolha pelos alunos, com o aspecto de
aprendizagem do saber escolar, manifestada num objetivo e com a construção de regras (Kishimoto
1996). De acordo com Gallahue, essa categoria deve prevalecer no ciclo I do ensino fundamental,
justificada pelo próprio processo de desenvolvimento motor das crianças. Nesse bloco podem-se

oferecer, por exemplo, oficinas de Jogos Motores, Jogos Pré-desportivos ou Jogos Cooperativos (Broto,
2003).
- Na qualidade de vida poderemos encontrar, novamente, a manifestação do Exercício enquanto
elemento da Cultura de Movimento. Como exercício, poderão

ser destacadas as práticas

desenvolvidas com a finalidade de condicionamento físico e saúde. Essa finalidade pode ser
contemplada com o desenvolvimento de atividades de Lien Ch’I e Meditação. Salienta-se que para o
desenvolvimento do Lien Ch’I e da Meditação existe a necessidade de o profissional ter cursado pelo
menos o módulo I (30 horas) dessa prática, oferecendo aos professores de Educação Física, Arte,
Ciência e Biologia.
Destaque-se que as atividades citadas de Lien Ch’I e Meditação também podem ser abarcadas no
Bloco de Ginástica. Assim, verifica-se que é importante o oferecimento do motor número de oficinas
aos alunos do ensino fundamental, ao longo de toda a escolarização.
Por fim, recomenda-se que, para o desenvolvimento do trabalho em cada unidade escolar, sejam
respeitadas as características, interesses e necessidades da comunidade escolar e do desenvolvimento
cognitivo, motor, afetivo e social dos alunos.
Competências da Oficina Curricular
Representação e comunicação
- Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade para discutir e
modificar regras, reunindo ele mentos de várias manifestações de movimento e estabelecendo uma
melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.
- Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da importância delas na vida
do cidadão.
- Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças individuais e
procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos a que se propôs.
- Reconhecer na convivência e nas práticas, maneiras eficazes de crescimento coletivo, dialogando,
refletindo e adotando uma postura democrática sobre deferentes pontos de vista postos em debate.
- Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física, enquanto objeto de
pesquisa e área de interesse social e de mercado de trabalho promissor.
- Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar as
atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões físicas.

- Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, aplicando-as em suas
práticas corporais e sociais.
- Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-las e
reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na seleção de atividades
procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde.
- Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as
diferenças de desempenho, linguagem e expressão.
3.10 - HORA DA LEITURA
Conteúdos:
Leitura de textos:
Literários:


cordel;



poesias;



causos e similares;



canções;



histórias em quadrinhos;



fábulas;

De imprensa:


entrevista;



comentários;

 De divulgação cientifica:


exposições;



seminários.

 Publicidade:


propaganda.

Competências da oficina Curricular
 Ler e classificar diferentes tipos de textos;
 Explorar recursos de argumentação;
 Ler com autonomia;
 Ampliar o conjunto de conhecimentos discursivos e semânticos;
 Utilizar e valorizar o repertório;
 Constituir um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento da linguagem;
 Ser capaz de verificar as regularidades das diferentes variedades do Português.
3.11- SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Conteúdo:
1- Saúde, equilíbrio e Qualidade de Vida:
 Educação ambiental;
 Educação preventiva e promoção da saúde;
 Saúde Bucal;
 Alimentação Saudável.
2- Educação Ambiental:
 Água, resíduos, mudanças climáticas, biodiversidade e meio ambiente;
 Saneamento básico;
 Consumo consciente;
 As doenças e os desequilíbrios ambientais;
 Os impactos ambientais: (queimadas, efeito estufa, alteração e agregação ao meio
habitável).
3- Uso de revistas para suporte ao bom trabalho de pesquisa, ampliando o repertório cultural e
científico dos alunos, como também ou competência leitora e escritora.
4- Experiências:
A combustão e o oxigênio;
Evaporação;
O vapor se Expande.
5- Game Superação:
Abrace essa causa;
Todos juntos;
Conquistas e desafios.

Competências da Oficina Curricular
Compreensão da concepção de saúde para a melhoria da qualidade de vida;
Desenvolvimento de atitudes de solidariedade para a promoção da saúde;
Valorização da manutenção da saúde na escola;
Desenvolvimento de atitudes e hábitos adequados para estabelecer um estilo de vida
saudável.
3.12 - EXPERIÊNCIAS MATEMÁTICAS
Conteúdos:
-Sistema de numeração decimal;
-Números naturais em diferentes contextos;
-Potenciação;
-Múltiplo e divisor;
-Mmc e mdc;
-Números Racionais;
-Porcentagem;
-Projeto Números em Ação;
-Jogos Lúdicos.
- Resolução de situações-problema considerando as habilidades enfocadas nas avaliações
externas;
-Tabelas e gráficos;
-Planificação e construção de sólidos geométricos;
-Figuras geométricas.
-Grandezas;
-Procedimentos para o cálculo.

-Trabalhar a capacidade de investigação e perseverança na busca de resultados.
-Valorização e uso da linguagem matemática.
-Valorização do trabalho coletivo (situações-problema)
-Números inteiros em diferentes contextos.
-Números racionais em diferentes contextos.
-O uso de letras para representar números.
-Monômios e polinômios.
-Circunferência círculo e esfera.
-Ângulos.
-Polígonos – números de lados.
-Triângulos e quadriláteros.
-Composição e decomposição de figuras planas.
-Construção de noções de ângulo associada a idéia de mudança de direção.
-Resolução de equação do 1° grau.
-Resolução de problemas do 1° grau.
-Par ordenado.
-Resolução geométrica de uma equação.
-Resolução de sistemas de equação do 1° grau com duas incógnitas.
-Divisão de segmentos em partes proporcionais. Construindo e interpretando retas paralelas e
perpendiculares.
-Retas paralelas cortadas por retas transversais.
-Classificação quanto aos lados dos polígonos.
-Diagonais de um polígono.
-Simetria.

-Teorema de Pitágoras.
-Quadriláteros (paralelogramos e trapézios).
-Área e perímetro das figuras planas.
-Razão.
-Proporção.
-Regra de três simples e composta.
-Juros simples e composto.
-Representação fracionária das dízimas periódicas (geratriz)
-Números reais.
-Potenciação
-Radiciação
-Propriedades dos radicais.
-Simplificação – operações.
-Probabilidade
-Princípio multiplicativo
-Elaboração de experimentos.
-Produto da soma pela diferença de dois termos.
- Fatoração de expressões algébricas
-Trinômio quadrado perfeito
-Trinômio do 2º grau.
-Equação do 2º grau com uma variável
-Resolução de uma equação do 2º grau
-Fórmula de Bháskara.

- Noções de estatística:
- Espaço e Forma
Competências da Oficina Curricular


Ampliar e construir novos significados para os números.



Resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, racionais e
irracionais.



Resolver situações-problema por meio de equação e inequação.



Resolver situações-problema envolvendo variações de grandezas direta ou
inversamente proporcionais.



Coletar, organizar e analisar informações.



Traduzir informações contidas em tabelas e gráficos.



Produzir e analisar informações e ampliações/reduções de figuras geométricas planas.



Ampliar e construir noções de medida.

3.13 - INFORMÁTICA EDUCACIONAL

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM INFORMÁTICA

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO
•

Construir, mediante experiências práticas, protótipos de sistemas automatizados em

diferentes

áreas,

ligadas

à

realidade,

utilizando-se

para

isso

de

conhecimentos

interdisciplinares;
•

Reconhecer a informática como ferramenta para novas estratégias de aprendizagem,

capaz de contribuir de forma significativa para o processo de construção do conhecimento, nas
diversas áreas.
INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO
•

Identificar os principais equipamentos de informática, reconhecendo-os de acordo com

suas características, funções e modelos;
•

Compreender as funções básicas dos principais produtos de automação da micro

informática, tais como sistemas operacionais, interfaces gráficos, editores de textos, planilhas e
cálculos e aplicativos de apresentação.

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL
•

Conhecer o conceito de rede, diferenciando as globais, como a Internet, que teriam a

finalidade de incentivar a pesquisa e a investigação graças às formas digitais e possibilitar o
conhecimento de outras realidades, experiências e culturas das locais ou corporativas, como as
intranets, que teriam a finalidade de agilizar ações ligadas a atividades profissionais, dando
ênfase a trabalhos em equipe;
•

Compreender conceitos computacionais, que facilitem a incorporação de ferramentas

específicas nas atividades profissionais;
•

Reconhecer o papel da Informática na organização da vida sócio-cultural e na

compreensão da realidade, relacionando o manuseio do computador a casos reais, seja no
mundo do trabalho ou na vida privada.
Conteúdos:

-Programas como o Paint, Wordpad, Calculadora, Excel, etc;
-DVDs diversos;
-Softwares Projeto Números em Ação, Trilha de Letras;
-Fitas de Vídeo;
-Televisão;
-Rádio;
-Impressora;
-Vídeo-cassete;
- Datashow;
-Câmera digital;
-Filmadora.
Competências da Oficina Curricular


Desenvolver hábitos para o uso dos códigos e linguagens nas diversas tecnologias;



Desenvolver o senso crítico em relação ao volume de informação;



Desenvolver a capacidade de articular os recursos tecnológicos do contexto social;



Desenvolver hábitos e competências para o trabalho em grupo.

3.14- ATIVIDADES ARTÍSTICAS
DANÇA

Conteúdos:

*Princípios do movimento:
Desenvolvimento das habilidades corporais adquiridas;
Transformações ocorridas no corpo quanto à forma, sensações, percepções, relacionando-as às
danças;
Habilidades pessoais para trabalhar aquecimento, relaxamento e compensação do corpo;
*Elementos do movimento:
Aperfeiçoamento e compreensão dos elementos do movimento;
Diferenciação entre repertório, improvisação, composição coreográfica e apreciação;
Análise das tomadas de decisões pessoais e grupais.
*Dimensões históricas sociais e culturais da danças seus aspectos estéticos:


Análise, registro e documentação dos próprios trabalhos de dança;



Reconhecimento de diversos pontos de vista(olhar, fazer e o contexto sócio-político e
cultural).
O papel do corpo na dança em suas diversas manifestações artísticas.
Competências da Oficina Curricular



Construir uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização das diversas possibilidades
de interpretação e criação em dança;



Situar e compreender as relações entre corpo dança e sociedade;



Conhecer as manifestações culturais populares e suas influências nos processos criativos pessoais
e grupais.
MÚSICA
Conteúdos:

Expressão e comunicação:


Improvisação, composições e interpretação utilizando um ou mais sistemas musicais;



Utilização dos elementos da linguagem musical (som, duração, timbre, textura);



Experimentação, improvisação e composição a partir de propostas da própria linguagem musical
(sons, melodias, ritmos, estilo), paisagens sonoras (bairros, ruas, cidades), épocas históricas (Maria
Fumaça), percepção visual tátil e sentimentos próprios e festas populares;



Criação a partir do aprendizado de instrumentos, do canto, de materiais sonoros;



Música da cultura popular brasileira.

*Compreensão da Música como produto cultural histórico:


Conhecimento de algumas transformações pelas quais passaram as grafias musicais;



Caracterização de obras e estilos musicais;



Transformações e características de diferentes estilos da música brasileira;



Conhecimento e adoção de atitudes de respeito diante das músicas produzidas por diferentes
culturas



Transformação de valores, costumes, hábitos e gosto musical, com os avanços da música
eletrônica;



Compreensão do valor e função da música de diferentes povos e épocas.
Competências da Oficina Curricular



Alcançar progressivo desenvolvimento musical;



Desenvolver a percepção auditiva;



Fazer uso de forma de registro sonoro;



Utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e comunicação;



Interpretar e apreciar músicas do próprio meio;



Conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito diante da variedade musical;



Valorizar as diferentes culturas musicais;



Desenvolver maior sensibilidade e consciência estético-crítica;
ARTES VISUAIS

Conteúdos:

Produção do aluno:


Produção artística visual por meio do Desenho, pintura, colagem, gravura, etc;



Elementos da linguagem visual;



Representação e comunicação de formas visuais;



Utilização dos materiais, investigação, utilização e técnicas de materiais diversos.
*Apreciação significativa:



Contato sensível e análise de formas visuais (trabalhos, colegas, natureza);



Transformação de elementos básicos da linguagem visual;



Identificação, observação e análise das diferentes técnicas;



Variedade de significados expressivos, comunicativos e simbólicos;



Análise crítica de elementos visuais do meio ambiente;



Diversidade de sentidos existentes nas imagens produzidas por artistas, mídia ou influência
pessoal e social.
*Produção cultural e histórica:



Observação, pesquisa e conhecimento de diferentes obras de arte;



Conhecimentos e investigação sobre a arte (obras, fontes vivas, textos);



Valorização de diversos sistemas de documentação;



Conhecimento crítico de diferentes interpretações de artes visuais e da cultura brasileira,
produzidas por brasileiros e estrangeiros.
Competências da Oficina Curricular



Expressar, representar idéias e emoções;



Construir, expressar e comunicar-se em artes;



Reconhecer, diferenciar e saber utilizar diversas técnicas de arte;



Desenvolver uma relação de autoconfiança;



Identificar a diversidade de elementos;



Conhecer, relacionar, apreciar objetos e imagens;



Freqüentar e saber utilizar as fontes de documentação;



Conhecer e situar profissões e os profissionais de artes;



Construir uma relação de cooperação e respeito;



Aperfeiçoar a capacidade de discriminação verbal, visual e sinestésica;



Buscar e saber organizar, registrar e documentar informações.
TEATRO

Conteúdos
Comunicação e produção coletiva:



Utilização das capacidades de expressar e criar na atividade teatral;



Elementos essenciais para a construção de uma cena teatral;



Exercício de observação do universo circundante, do mundo físico e da cultura de individuais ou
comunidades;



Elementos e recursos da linguagem teatral (maquiagem, máscaras, figurinos).



Apresentações sem distinção de sexo, etnia, ritmos;



Pesquisa e otimização dos recursos próprios para a atividade teatral.
*Apreciação:
Reconhecimento da relação teatral atuante e público;



Observação e análise diante das propostas e cenas de colegas (formulação verbal e escrita);



Interdependência dos diversos elementos que envolvem a produção de uma cena.
*Produto histórico-cultural:



Teatro como atividade que favorece a identificação com outras realidades socioculturais;



Diversidade cultural presente no teatro de diferentes culturas;



Distinção das diferentes formas de construção das narrativas e estilos (tragédia, drama, comédia);



Análise de formas teatrais com pesquisa e leitura de textos.
Competências da Oficina Curricular



Improvisar com os elementos da linguagem teatral;



Conhecer e distinguir diferentes momentos da História do Teatro;



Conhecer a documentação existente nos acervos e arquivo público;



Acompanhar e registrar a produção teatral



Conhecer sobre as profissões e seus aspectos artísticos;
3.15 - ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO E PESQUISA
Conteúdos
01- Orientação para estudo:


Análise de um texto informativo e científico.



Seleção e organização dos dados selecionados.



Realização de resumo de estudo.
02- Orientação para pesquisa:



Pesquisa de opinião.



Pesquisa de campo.
03- Técnicas de estruturação de uma pesquisa:



Capa.



Desenvolvimento.



Conclusão.



Bibliografia.
Competências da Oficina Curricular



Saber estudar e aprender permanentemente.



Ser um pesquisador das diferentes áreas.



Conhecer as diversas fontes de informação.



Saber utilizar e selecionar qualitativamente fontes de pesquisa.



Saber organizar dados coletados.



Saber investigar e posicionar-se criticamente.



Ser capaz de analisar e criticar pesquisas nas mais diversas áreas.
OBSERVAÇÕES

Plano de Curso realizado em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais.

A METODOLOGIA deve ser consultada na Proposta Pedagógica da Unidade Escolar.
A CARGA HORÁRIA dos cursos deve ser consultada na MATRIZ CURRICULAR que está nos ANEXOS.
TEMAS TRANSVERSAIS:

ÉTICA, PLURALIDADE CULTURAL, MEIO AMBIENTE, SAÚDE, ORIENTAÇÃO SEXUAL E TEMAS LOCAIS

4-ENSINO MÉDIO
4.1- OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO MÉDIO:

Num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e de tão difíceis
contradições, estar FORMADO para a VIDA significa mais do que reproduzir dados,
denominar classificações ou identificar símbolos, é necessário estabelecer uma perspectiva
para esse nível de ensino que integra, numa mesma e única modalidade, finalidades para
oferecer de forma articulada, uma educação equilibrada, com funções equivalentes para
todos os educandos, significa:



a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências
necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade
em que se situa;



o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;



a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do
trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento
profissional e permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a
produção no nosso tempo;



o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma
autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudo.

4.2- INTEGRAÇÃO E SEQUÊNCIA

Aspecto importante no planejamento e consequentemente no processo pedagógico, é a
coordenação entre as disciplinas, assim procedendo ao coordenador. Impediria que os componentes
curriculares se desenvolvam, estando longe do processo pedagógico.
Além de dar ao aluno a noção de que o conhecimento é um todo em seu conjunto, a
coordenação entre diversas áreas de estudo ensinará maio motivação e enriquecimento do docente e
do alunado quando perceberem a integração e a seqüência entre os componentes curriculares,
facilitando o ensino, o estudo e a aprendizagem.
Língua Portuguesa – liga-se a todas as disciplinas e deverá permeá-las embasando o trabalho
de todos os professores. A coordenação de todas as disciplinas com a língua portuguesa facilitarão e
solucionarão inúmeros problemas de compreensão dos vários conteúdos dos componentes
curriculares.
História e Geografia – disciplinas que por fundirem-se no espaço/tempo, matem afinidades.
Importantes serão também as integrações entre as áreas do conhecimento: Linguagens e
Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas
e suas Tecnologias, propiciando um trabalho interdisciplinar contextualizado com a formação básica
do cidadão.

4.3- ÁREA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações
específicas;



Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, em situações
intersubjetivas, que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos
dos interlocutores; e colocar-se como protagonista no processo de produção/recepção;



Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de significação e
integradora da organização de mundo e da própria identidade;



Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para a sua vida.
INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO



Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com
seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de
acordo com as condições de produção/ recepção ( intenção, época, local, interlocutores
participantes da criação e propagação de idéias e escolhas, tecnologias disponíveis, etc.);



Recuperar, pelo estudo, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo, o
patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo
temporal e espacial;



Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos;



Conhecer e utilizar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações,
a outras culturas e grupos sociais;



Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associá-las aos
conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que se
propõem a solucionar;



Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes meios de
comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que elas exercem na sua
relação com as demais tecnologias.

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Considerar a linguagem e suas manifestações como fontes de legitimação de acordos e
condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão de sentidos,
emoções e experiências do ser humano na vida social;



Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de:
organização cognitiva da realidade pela construção de significados, expressão, comunicação e
informação;



Respeitar e preservar as manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos sociais,
em suas esferas de socialização; usufruir do patrimônio nacional e internacional, com as suas
diferentes visões de mundo; e construir categorias de diferenciação, apreciação e criação;



Entender o impacto das tecnologias da comunicação na sua vida, nos processos de produção,
no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.

4.3.1- LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO


Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem
verbal;



Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de
significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade;



Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e em
outros contextos relevantes da vida.

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos,
mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de
produção, recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e
propagação das ideias e escolhas, tecnologias disponíveis);



Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do
imaginário coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações
preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial.



Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus
códigos sociais, contextuais e linguísticos.

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas
sociais e como representação simbólica de experiências humanas manifestas nas formas
de sentir, pensar e agir na vida social;



entender os impactos das tecnologias da comunicação, em especial da língua escrita, na
vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.

CONTEÚDOS

4.3.2 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS)
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO


Escolher o registro adequado à situação no qual se processa a comunicação e o vocábulo que
melhor reflita a ideia que pretende comunicar;



Utilizar os mecanismos de coerências e coesão na produção oral e/ou escrita;



Utilizar as estratégias verbais e não verbais para compensar as falhas, favorecer a efetiva
comunicação e alcançar o efeito pretendido em situações de produção e leitura;



Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações
a outras culturas e grupos sociais.

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de
aspectos sociais e/ou culturais;



Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/ contextos
mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições d
produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e
propagação de ideias e escolhas, tecnologias disponíveis).

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Saber distinguir as variantes linguísticas;



Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e sentir de
quem os produz.
4.3.3- EDUCAÇÃO FÍSICA
COMOETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade para
discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias manifestações de movimento e
estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal;



Assumir uma postura ativa nas atividades físicas, e consciente da importância delas na vida do
cidadão;



Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças
individuais e procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos a que se
propôs;



Reconhecer na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes de crescimento coletivo,
dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre diferentes pontos de vista
postos em debate;



Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física, enquanto objeto de
pesquisa e área de interesse social e de mercado de trabalho promissor.

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar as
atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões físicas;



Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e frequência, aplicando-as em
suas práticas corporais;



Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-las e
reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na seleção de
atividades procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde.

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as
diferenças de desempenho, linguagem e expressão.

CONTEÚDOS:

4.3.4- EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO


Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte (música,
artes visuais, dança, teatro, artes audiovisuais).



Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo tanto a fruição
quanto a análise estética.

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Analisar, refletir e compreender os diferentes processos da Arte, com seus diferentes
instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações socioculturais e históricas;



Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos e
embasados em conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, sociológico,
antropológico, semiótico, científico e tecnológico, entre outros.

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de Arte – em suas
múltiplas funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, interagindo com o
patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender em sua
dimensão sócio-histórica.

CONTEÚDOS:

4.4- ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DESENVOLVER A CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO










Ler e interpretar textos de interesse científico e tecnológico;
Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões,
ícones...);
Exprimir-se oralmente com correção e clareza, usando a terminologia correta;
Produzir textos adequados para relatar experiências, formular dúvidas ou apresentar
conclusões;
Utilizar as tecnologias básicas de redação e informação, como computadores;
Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção,
análise e interpretação de resultados de processos e experimentos científicos e tecnológicos;
Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para aperfeiçoamento da leitura,
da compreensão e da ação sobre a realidade;
Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em
gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências,
extrapolações e interpolações e interpretações;
Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente
relacionados a contextos socioeconômicos, científicos ou cotidianos.

INVESTIGAÇÃO E COMPREEENSÃO

DESENVOLVER A CAPACIDADE DE QUESTIONAR PROCESSOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS,
IDENTIFICANDO REGULARIDADES, APRESENTANDO INTERPRETAÇÕES E PREVENDO EVOLUÇÕES.
DESENVOLVER O RACIOCÍNIO E A CAPACIDADE DE APRENDER.













Formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas já anunciadas;
Desenvolver modelos explicativos para sistemas tecnológicos e naturais;
Utilizar instrumentos de medição e de cálculo;
Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema;
Formular hipóteses e prever resultados;
Elaborar estratégias de enfrentamento das questões;
Interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações;
Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar;
Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais;
Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e
utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de
probabilidades;
Fazer uso dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia para explicar o mundo natural
e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas;
Aplicar as tecnologias associadas às Ciências Naturais na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para a sua vida.

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL
COMPREEENDER E UTILIZAR A CIÊNCIA, COMO ELEMENTO DE INTERPRETAÇÃO E INTERVENÇÃO, E A
TECNOLIGIA COMO CONHECIMETO SISTEMÁTICO DE SENTIDO PRÁTICO.








Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e equacionar
questões sociais e ambientais;
Associar conhecimentos e métodos científicos com as tecnologias do sistema produtivo e dos
serviços;
Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na vida
humana em diferentes épocas e na capacidade humana de transformar o meio;
Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se
desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o
desenvolvimento científico com a transformação da sociedade;
Entender a relação entre o desenvolvimento de Ciências Naturais e o desenvolvimento
tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuser e se propõe
solucionar;
Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências Naturais na sua vida pessoa, nos
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e da vida social.

4.4.1- BIOLOGIA

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM BIOLOGIA
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO


Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, observados em
microscópio ou a olho nu;



Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia;



Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos em estudo;



Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, através de
textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes, etc.;



Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, experimento, leitura de
texto e imagem, entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema biológico em
estudo;



Expressar dúvidas, ideias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos.

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias em Biologia, elaborando conceitos,
identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações;



Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, vegetais etc.;



Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia (lógica interna) na
compreensão de fenômenos;



Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico;



Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a resolução de problemas,
fazendo uso, quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de dados coletados;



Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados,
utilizando elementos da Biologia;



Utilizar noções e conceitos de Biologia em novas situações de aprendizado
(existencial ou escolar);



Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos ou
processos biológicos (lógica externa);

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL



Reconhecer Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da conjunção
de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos;



Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do senso
comum relacionados a aspectos biológicos;



Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais por
ele produzidas no seu ambiente;



Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e à
implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente;



Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico,
considerando a preservação da vida, as condições de vida as concepções de
desenvolvimento sustentável.

CONTEÚDOS:

4.4.2- FÍSICA

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO


Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. Compreender
manuais de instalação e utilização de aparelhos;



Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a
expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática
e discursiva entre si;



Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua
representação simbólica. Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento
aprendido, através de tal linguagem.



Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, sabendo
interpretar notícias científicas;



Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados.

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar.
Identificar regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o
conceito de medir, fazer hipóteses, testar;



Conhecer e utilizar conceitos físicos. Realizar grandezas, quantificar, identificar
parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas;



Compreender a física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos
tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos;



Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos
físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões;



Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras a´reas do saber científico.

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações
com o contexto cultural, social, político e econômico;



Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos
meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico;



Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia;



Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da
cultura humana;



Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam
aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes.

CONTEÚDOS:

4.4.3- QUÍMICA

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESERNTAÇÃO E COMUNICAÇÃO


Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas;



Compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual;



Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química e vice-versa.
Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas
modificações ao longo do tempo;



Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em Química: gráficos,
tabelas e relações matemáticas;



Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para ao
conhecimento da Química ( livro, computador, jornais, manuais, etc.);

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica (lógicoempírica);



Compreender os fatos químicos dentro de uma visão macroscópica ( lógico-formal);



Compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, compreender relações
proporcionais presentes na Química ( raciocínio proporcional);



Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros
(classificação, seriação e correspondência em Química);



Selecionar e utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a
resolução de problemas qualitativos e quantitativos em Química, identificando e
acompanhando as variáveis relevantes;



Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionado à Química,
selecionando procedimentos experimentais pertinentes;



Desenvolver conexões hipotético-lógicas que possibilitem previsões acerca das
transformações químicas.

CONSTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser
humano com o ambiente;



Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural;



Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da Química e
aspectos sócio-polpítico-culturais;



reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento
da Química e da tecnologia.

CONTEÚDOS:

4.4.4- MATEMÁTICA

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESERNTAÇÃO E COMUNICAÇÃO


Ler e interpretar textos em Matemática;



Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões,
etc.);



Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem simbólica
(equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas, etc.) e vice-versa;



Exprimir-se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na linguagem
matemática, usando a terminologia correta;



Produzir textos matemáticos adequados;



Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos de produção e de
comunicação;



Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho;

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões, etc.);



Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema;



Formular hipóteses e prever resultados;



Selecionar estratégias de resolução de problemas;



Interpretar e criticar resultados numa situação concreta;



Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos;



Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, fatos
conhecidos, relações e propriedades;



Discutir ideias e produzir argumentos convincentes.

CONSTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção no
real;



Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em especial em
outras áreas do conhecimento;



Relacionar etapas da história da Matemática com a evolução da humanidade;



Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas limitações e
potencialidades.

CONTEÚDOS:

4.5. ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Entender a importâncias das tecnologias contemporâneas de comunicação e informação para
planejamento, gestão, organização e fortalecimento do trabalho de equipe;

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO



Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que constituem a
identidade própria e a dos outros;



Compreender a sociedade, suas gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela
intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como a gente social; e os processos
sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos;



Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do indivíduo, da sociedade
e da cultura, entre as quais o planejamento, organização, gestão, trabalho de equipe e associálas aos problemas que se propõem resolver;

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de espaços físicos

e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos políticos, culturais,
econômicos e humanos;


Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas,

associando-as às práticas diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a
convivência em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos
benefícios econômicos;


Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e

culturais em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo diante de situações
novas, problemas ou questões da vida social, política, econômica e cultural;


Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Humanas sobre sua vida pessoas, os

processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social;


Aplicar as tecnologias das Ciências Humanas e Sociais na escola, no trabalho e em outros

contextos relevantes para a sua vida.
4.5.1- FILOSOFIA

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Ler textos filosóficos de modo significativo;



Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros;



Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo;



Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de
posição face a argumentos mais consistentes.

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas
Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais.

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica,
quanto em outros planos: o pessoal biográfico; o entorno sócio político, histórico e
cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica.

4.5.2.- GEOGRAFIA

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO


Ler,

analisar

e

interpretar

os

códigos

específicos

da

Geografia

(mapas,

gráficos,tabelas,etc.), considerando-os como elementos de representação de fatos e
fenômenos espaciais e/ou espacializados;


Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográficas e geográfica, como formas de
organizar e conhecer a localização, distribuição e frequência dos fenômenos naturais e
humanos;

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação,
identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território;



Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos
processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de
trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais;



Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e degradação
da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a mundialização

dos fenômenos culturais, econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a
natureza, nas diferentes escalas – local, regional, nacional e global.
CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a
sua essência, ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes tempos, e os
processos contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes agentes, que resultam
em profundas mudanças na organização e no conteúdo do espaço;



Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia;



Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais,
econômicas, culturais e políticas no seu “lugar-mundo”, comparando, analisando e
sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam concreta e vivida a
realidade.

CONTEÚDOS:

4.5.3- HISTÓRIA

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO


Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo o
papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes
contextos envolvidos em sua produção;



Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das
categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico;

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do
tempo cronológico, reconhecendo-as como construções culturais e históricas;



Estabelecer relações entre continuidade/ permanência e ruptura/transformação nos
processos históricos;



Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do
reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como
sujeito e como produto dos mesmos;



Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da crítica dos
diversos “lugares de memória” socialmente instituídos.

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL


Situar contextos ar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia,
a religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais – nos contextos
históricos de sua constituição e significação;



Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de
sucessão e/ou de simultaneidade;



Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos;



Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o
passado.
CONTEÚDOS:

4.5.4- SOCIOLOGIA

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO


Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as explicações
das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as do senso comum;



Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das observações
e reflexões realizadas.

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO


Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliando a
“visão de mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais com os
vários grupos sociais;



Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de comunicação de
massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de persuasão
do consumidor e do próprio eleitor;



Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos
sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto princípio estético,
político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual.

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL
Compreender as transformações do mundo do trabalho e o novo perfil de qualificação
exigida, gerados por mudanças na ordem econômica;


Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da cidadania
plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, efetivamente, uma
reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o cidadão e também entre os
diferentes grupos.
OBS:

O Plano de Curso do Ensino Médio foi realizado em consonância com os Parâmetros Curriculares
Nacionais e Currículo Oficial do Estado de São Paulo.

Comentários Gerais:
Embora a transversalidade implique que os conteúdos dos Temas Transversais sejam
contemplados pelas áreas e não configurem uma aprendizagem à parte delas, todos os temas têm,
explicitados em seus documentos as seguintes indicações:
 Conjuntos de conceitos;
 Procedimentos;

 Atitudes;
 Valores.
Com isso buscou-se garantir que cada tema seja compreendido integralmente, isto é, desde
sua fundamentação teórica até sua tradução em elementos curriculares.
Além dessa apresentação, os conteúdos dos Temas Transversais fazem parte dos conteúdos
das áreas, visando contemplar a amplitude de cada tema mediante sua inserção no conjunto.


Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo Oficial do Estado de São Paulo.



A METODOLOGIA deve ser consultada na Proposta Pedagógica da Unidade
Escolar.



A CARGA HORÁRIA dos cursos deve ser consultada na MATRIZ CURRICULAR
que está nos ANEXOS.

VI- PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS:
1-NÚCLEOS DE DIREÇÃO (Diretor e Vice-Diretor):

A – Caracterização:
Sendo o núcleo de direção composto pelo Diretor de Escola e o Vice-Diretor, pode-se notar
que os mesmos formam o Centro Executivo do planejamento, organização, coordenação, avaliação e
integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Unidade Escolar, realizando assim, um
trabalho voltado para a articulação dos vários espaços e momentos pedagógicos e administrativos.
Articulação essa, fundamentada nos ideais traçados na Proposta Pedagógica, construída pelo
coletivo da escola.
B – Competências e Atividades a serem Desenvolvidas:
I – a elaboração e execução da proposta pedagógica;
II – a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros;
III – o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas;
IV – a legislação, a regularidade e autenticidade da vida escolar dos alunos;
V – os meios para reforço e a recuperação da aprendizagem dos alunos;
VI – a articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade;
VII – as informações aos pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos,
bem como sobre a execução da proposta pedagógica;
VIII – a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de maus tratos envolvendo alunos, assim
como de casos de evasão escolar e de reiteradas faltas injustificadas, antes que estas atinjam o limite
de 25% das aulas dadas.
IX – autorização de matrícula e transferência de alunos;
X – atribuição de classes e aulas aos professores no termo da legislação vigente;
XI – Estabelecimento do horário de aulas e de expedientes da Secretaria e Sala de Leitura;
XII – Assinar, juntamente com o Secretário, todos os documentos, relativos à vida escolar dos
alunos, bem como os relativos à vida profissional dos funcionários, expedidos pela escola.

XIII – Responder pelo cumprimento, no âmbito da Escola, das leis, regulamentos e
determinações dos trabalhos estabelecidos pelas autoridades superiores;
XIV – Decisão sobre petições, recursos e processos de sua área de competência, ou remetê-los,
devidamente informados, a quem de direito, nos prazos legais, quando for o caso;
XV – Aprovação da escala de férias dos servidores da escola;
XVI – Decidir, atendendo às limitações legais, sobre os pedidos de abono ou justificação de
faltas ao serviço;
XVII – Subsidiar os professores da escola, em especial os representantes dos diferentes
colegiados, no tocante às normas vigentes, e representar aos órgãos superiores da administração
sempre que houver decisão em desacordo com a legislação;
2-NÚCLEO PEDAGÓGICO (Professor Coordenador Pedagógico):

A – A equipe Pedagógica:
Cabe à equipe pedagógica a tarefa de se fazer ativa a ciência pedagógica, trazendo para
dentro da escola os conhecimentos da área, necessários para uma organização no Processo
Ensino-Aprendizagem.
É necessário, portanto, que o trabalho seja a tal ponto estruturado e planejado, que
permita a equipe pedagógica e ao professor uma autêntica crítica de sua cultura, o que facilitará
um novo pensar sobre a ação pedagógica, suas dificuldades e como superá-las.
B – Objetivos Específicos da Coordenação Pedagógica:
1- Coordenar, juntamente com o diretor, a equipe escolar, implementando o trabalho
coletivo;
2- Utilizar os indicadores educacionais e os parâmetros curriculares estabelecidos pela
SEE. na elaboração e implementação do plano de trabalho da escola:
a) – estabelecer, juntamente com a equipe de professores, um processo de avaliação de
desempenho dos alunos, que tenha o sentido de acompanhamento contínuo de
aprendizagem;

b)– analisar, sistematicamente, com a equipe de professores, os resultados do
desempenho dos alunos, obtidos nas avaliações internas e externas, para fins de
replanejamento;
3-

Garantir a utilização adequada dos espaços físicos da escola, a organização e

utilização da sala de leitura, laboratórios, salas-ambiente e dos materiais pedagógicos no
desenvolvimento do trabalho do professor:
a) organizar e divulgar o material didático-pedagógico disponível da U. E, facilitar o
acesso dos docentes a esses materiais e estimular a produção de outros;
4 – Acompanhar, através de múltiplas estratégias de trabalho, as ações estabelecidas no
plano escolar, para avaliar o alcance das metas propostas;
5 – Estabelecer sistemáticas de trabalho, articulado com a Diretoria de Ensino (Equipe
de Supervisão e Oficina Pedagógica) para a garantia de alcance das metas e resultados;
6 – Identificar demandas e prioridades para a educação continuada dos professores;
7 – Programar atividades de recuperação sintonizadas com as Oficinas Curriculares de
Orientação de Estudo e Pesquisa (OEP) e Experiências Matemáticas (EM), para
assegurar uma aprendizagem bem sucedida para todos os alunos;
8 – favorecer o desenvolvimento e a divulgação de experiências inovadoras na escola;
9 – Estimular e implementar o projeto pedagógico da escola;
10 - Implementar e Acompanhar o Currículo Oficial do Estado de São Paulo;
11 – resgatar a participação da comunidade a fim de levá-la a ter maior
comprometimento com o projeto político pedagógico da escola.
C – Atividades Desenvolvidas:
a) Construção e implementação do projeto pedagógico da escola;

b) Articulação das ações educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos da
escola, visando a melhoria dos processos ensino aprendizagem;
c) Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos índices de
evasão e repetência;
d) Reflexão sobre a prática docente;
e) Intercâmbio de experiências;
f) Acompanhamento e avaliação dos processos ensino-aprendizagem;
g) Promoção do aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores;
h) Identificação do conjunto de características, necessidades e expectativa da
comunidade escolar;
i) Apontar e priorizar os problemas educacionais a serem enfrentados;
j) Levantar os recursos materiais e humanos disponíveis que possam subsidiar a
discussão e a solução dos problemas;
k) Implementação, acompanhamento e avaliação das alternativas selecionadas.
l) Game Superação – material pertinente, acompanhamento e avaliação;
m) Reflexão e tomada de decisões para a melhoria do índice do IDESP;
n) DAC – Disciplinas de Apoio Curricular – implementar, acompanhar e socializar as
atividades do Programa de Apoio a Continuidade do Ensino;
o) Presença Pedagógica e intervenções pontuais.
A capacitação dos professores deverá ser planejada pela equipe escolar (professores,
professor-coordenador e direção, contando com o apoio da Oficina Pedagógica na Diretoria de
Ensino e Supervisora da Escola).

D - Temário a ser desenvolvido nos momentos das HTPCs:


Textos sobre Avaliação, Recuperação e Legislação pertinente;



Formação continuada abrangendo temas como: Metodologia, disciplina, avaliação, filosofias
educacionais, autoestima, registros;



Acompanhamento da aprendizagem e o Plano de Ensino;



O preenchimento da Ficha Individual e a Intervenção do Professor;



Orientações Técnicas e Pedagógicas por Disciplina ou Área de Conhecimento;



Seleção de atividades pedagógicas para o uso nas salas ambiente;



O Preparo de Aula e a aprendizagem do aluno;



Acompanhamento da prática docente no cotidiano da sala de aula;



Implementação e acompanhamento do Currículo Oficial do Estado de São Paulo;



Materiais enviados pela CENP e FDE;



Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN do Ensino Fundamental e Médio;



Diretrizes Curriculares da Escola de Tempo Integral;



Aprendizagem e motivação;



A importância dos registros e intervenções;



A elaboração e execução dos Projetos Especiais e Ações da Escola;



A organização didática da sala de aula;



Plano de Gestão da Unidade Escolar;



Plano de Ensino das Disciplinas (teoria e prática);



Troca de experiências entre áreas afins (promovendo a interdisciplinaridade);



Análise de dificuldades e resultados na: Aprendizagem na sala de aula no cotidiano;
Articulação pedagógica das Oficinas Curriculares;



Material do Game Superação.

E - As atividades de trabalho pedagógico deverão ser realizadas:
a) Na própria unidade escolar, e, preferencialmente, durante duas horas consecutivas
coletivamente e 1 hora por área, quando o professor tiver direito.
b) Eventualmente, na oficina pedagógica, ou num outro espaço educacional
previamente definido através da utilização de parte ou do total de horas previsto
para o mês em curso.
Observação: As atividades deverão ser programadas tendo em vista a organicidade do
currículo do Ensino Fundamental e Médio.
FORMA DE ORGANIZAÇÃO DAS HTPCs
HORÁRIO DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO (H.T.P.C)
Nº

NOME DO(A) PROFESSORO(A)

DIA

HORÁRIO

HORAS

01

ALDA DOMINGOS DE ASSIS

2ª FEIRA

15H00 – 18H00

03

02

ELIANA CASTRO DA SILVEIRA

2ª FEIRA

15H00 – 18H00

03

03

JOSELHA GO. DE MATOS

2ª FEIRA

15H00 – 18H00

03

04

MARIA SUELY C. VICENTE

2ª FEIRA

15H00 – 18H00

03

05

SILVANA PIRES NUNES MARTINS

2ª FEIRA

15H00 – 18H00

03

06

SÔNIA MARIA DE A. PEDREIRO

2ª FEIRA

15H00 – 18H00

03

07

ORMEZÍRIA MARIA A. FILHA

2ª FEIRA

15H00 – 18H00

03

08

LUIZ CARLOS B. DE JESUS

2ª FEIRA

15H00 – 17H00

02

09

FABIANA GATTÁS ALVES

2ª FEIRA

15H00 – 17H00

02

10

CLÁUDIA VÂNIA F. MURJA

2ª FEIRA

15H00 – 18H00

03

11

MARLI AP. R FERNANDES

2ª FEIRA

16H00 – 18H00

02

12

VANUSA AP. M. BIANCHINI

2ª FEIRA

15H00 – 17H00

02

13

CRISTIANE AP. PIETRO

2ª FEIRA

15H00 – 17H00

02

14

OLMEZINDA D. B. PERONI

2ª FEIRA

15H00 – 17H00

02

15

LUCÉLIA CÂNDIDA MOLINA

2ª FEIRA

15H00 – 17H00

02

16

RAFAEL FARIA DE FREITAS

2ª FEIRA

15H00 – 17H00

02

17

MARCELO PÍRES NUNES

2ª FEIRA

15H00 – 18H00

03

18

MÁRCIO A. F. BEATA

2ª FEIRA

15H00 – 18H00

03

19

SIMONE R. L. BIANCO

2ª FEIRA

15H00 – 17H00

02

20

SONIA TAVARES DA C. SOUZA

2ª FEIRA

15H00 – 17H00

02

21

ALESSANDRA P. N. DE OLIVEIRA

2ª FEIRA

15H00 – 17H00

02

F - REGISTRO
O Registro é realizado em livro ATA próprio das ATIVIDADES desenvolvidas, com os horários e
as devidas assinaturas dos Docentes e seu RESPONSÁVEL.

3-TÉCNICO ADMINISTRATIVO (Secretário, Agentes de Organização Escolar e Agente Administrativo
Escolar):

A – Caracterização:
Dentre as funções do secretário, está a de dar apoio ao processo educacional, auxiliando a
direção nas questões administrativas sempre favorecendo o pedagógico, mantendo como meta
central a organização da documentação e a sua atualização constante. Para

isso,

o

núcleo

administrativo desta Unidade Escolar é composto pelo secretário, Agentes de Organização Escolar e
Agente Administrativo Escolar.

B – Atividades a serem desenvolvidas para a melhoria da organização da UE:
I – documentação e escrituração escolar e de pessoal;
II – organização e atualização de arquivos;
III – expedição, registro e controle de expediente;
IV – registro e controle de bens patrimoniais, bem como de aquisição, conservação de
materiais e de gêneros alimentícios;
V – escrituração e controle da documentação relativa à APM;
VI - orientação e formação dos alunos no recinto da escola e em suas imediações;
VII - atendimento ao público com eficácia eficiência.
4 - OPERACIONAL (Agentes de Serviços Gerais):

A – Caracterização:
O Auxiliar de Serviços compõe o Núcleo operacional e tem a função de proporcionar
apoio ao conjunto de ações complementares de natureza administrativa e pedagógica voltadas
para a formação do educando e proporcionar condições para que as ações possam ser
realizadas.
B – Atividades:
I – limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do prédio escolar;
II – preparo e distribuição de café ao pessoal da Escola;
III – preparo e distribuição de merenda de alunos;
IV – executar pequenos reparos em instalações, mobiliário, utensílios e similares;
V – prestar serviço de mensageiro;
VI – auxiliar na manutenção da disciplina geral;
VII – executar outras tarefas, relacionadas com sua área de atuação, que forem determinadas
pela Direção da Escola.

5- CORPO DOCENTE (Todos os Professores):

O corpo docente é integrado por todos os professores da escola, que exercerão suas
atividades considerando os eixos traçados na Proposta Pedagógica da Unidade Escolar,
centrado no TRABALHO em EQUIPE e no PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM,
incumbindo-se de:
 participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
 elaborar e cumprir plano de trabalho;
 zelar pela aprendizagem dos alunos;
 zelar para com os registros da aprendizagem dos seus alunos;
 estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
 cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além de participar
integralmente dos período dedicados ao planejamento à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
 colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
 colaborar com o professor conselheiro de classe;
 participar dos órgãos colegiados da Escola;
 dirigir reuniões de pais como conselheiro de classe.
Sendo assim, o Corpo Docente desta Unidade Escolar estará acompanhando cada
momento do processo de ensino-aprendizagem, utilizando-se de metodologias diversificadas e
diferentes instrumentos avaliativos, realizando possíveis redirecionamentos no processo, para
que as reais dificuldades possam ser sanadas, resultando numa aprendizagem efetiva.
6- CORPO DISCENTE (Alunos):

O corpo discente é formado por todos os alunos da escola, que se integrarão com o
coletivo na realização das atividades centradas em temas geradores que motivem a construção
do conhecimento, sejam nas disciplinas ou nos projetos interdisciplinares a quem será
garantido:
 o livre acesso às informações necessárias a sua educação;
 o seu desenvolvimento como pessoa;

 o seu preparo para o exercício da cidadania;
 e sua qualificação para o mundo do trabalho.
Serão consideradas as iniciativas juvenis que busquem integrar-se com o foco central da
Proposta Pedagógica, onde a ênfase das ações estão voltadas para o TRABALHO COLETIVO
e para os procedimentos utilizados pelos docentes, para que ocorrera a motivação e melhoria no
desempenho dos conteúdos específicos atrelados a formação humanística, resultando no
sucesso do PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM para os alunos.
VII- PROCESSOS DE AVALIAÇÃO (critérios para acompanhamento, controle e
avaliação)
1- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (procedimentos internos e externos):

A avaliação institucional será realizada, através de procedimentos internos e externos,
objetivando a análise, orientação e correção, quando for o caso,dos procedimentos
pedagógicos, administrativos e financeiros da escola.
A avaliação interna, realizada pelo Conselho de Classe/Série/Ciclo e pelo Conselho de
Escola, em reuniões especialmente convocadas para esse fim, terá como objetivo a análise,
orientação e correção, quando for o caso, dos procedimentos pedagógicos, administrativos e
financeiros da escola.
A avaliação externa será realizada pelos diferentes níveis da Administração, de forma
contínua e sistemática e em momentos específicos.
A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais será consubstanciada
em relatórios a serem apreciados pelo Conselho de Escola e anexados ao plano de gestão
escolar, norteando os momentos de planejamento da escola.
2 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua e cumulativa, de acordo com os objetivos propostos, com
finalidade de acompanhar o desenvolvimento do aluno em diferentes níveis de aprendizagem,
evidenciando mudanças de comportamento.
Preponderarão no sistema de avaliação do aproveitamento, na educação básica, os
aspectos qualitativos sobre os quantitativos.
A avaliação do aproveitamento deverá incidir sobre o desempenho do aluno, nas diferentes
experiências de aprendizagem.

Na avaliação do aproveitamento do aluno deverão ser utilizados diferentes instrumentos
elaborados pelo professor, com o acompanhamento e supervisão da coordenação pedagógica.
Os resultados da avaliação do aproveitamento escolar do aluno serão expressos em
notas de zero a dez (0 a 10), considerando-se os números inteiros, na forma abaixo.
Conceitos

Menções

Definição operacional



Excelente

9 e 10

O aluno atingiu plenamente todos os objetivos



Bom

7e 8

O aluno atingiu todos os objetivos



Satisfatório

5e 6

O aluno atingiu os objetivos essenciais



Insatisfatório

0, 1, 2, 3 e 4

O aluno não atingiu os objetivos essenciais

Ao término do ano ou semestre letivo, o professor atribuirá uma nota enumerada no
artigo anterior, que expressará seu julgamento final sobre a condição da aprendizagem do aluno
em termos de prosseguimento de estudos, conclusão ou até mesmo de retenção, quando esta
não contrariar as normas vigentes da progressão continuada.
A nota referida no caput deste artigo será interpretada como:
I – de zero a quatro – retido, quando couber;
II – de cinco a dez – promovido.
3

- AVALIAÇÃO DO ENSINO APRENDIZAGEM (procedimentos internos e externos):

O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado através de
procedimentos externos e internos.
A avaliação externa do rendimento escolar, implementada pela Administração, tem
por objetivo oferecer indicadores comparativos de desempenho para a tomada de decisões no
âmbito da própria escola e nas diferentes esferas do sistema central e local.
A avaliação interna do processo de ensino e aprendizagem, responsabilidade da escola
será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos o
diagnóstico da situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular
prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade.
A avaliação interna do processo de ensino e da aprendizagem tem por objetivos:
I – diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades;

II – possibilitar que os alunos autoavaliem sua aprendizagem;
III – orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as
dificuldades;
IV – fundamentar as decisões do Conselho de Classe quanto à necessidade de
procedimentos paralelos ou intensivos de recuperação da aprendizagem, de
classificação e reclassificação de alunos;
V – orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos
curriculares.
A sistemática de avaliação do rendimento do aluno e a escala adotada pela escola estão
prevista no “Sistema de Avaliação” do Regimento Escolar.
Os registros serão realizados por meio de notas bimestrais e finais em cada disciplina e
deverão identificar os alunos com rendimento satisfatório ou insatisfatório.
4- ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
A organização e o desenvolvimento do ensino compreende o conjunto de medidas
voltadas para a consecução dos objetivos estabelecidos na proposta pedagógica da escola,
abrangendo:
I – níveis de ensino;
II – currículos;
III – progressão continuada;
IV – progressão parcial;
V – projetos especiais;
VI – matrícula parcial de estudos.
4.1 - NÍVEIS DE ENSINO
A escola está organizada para ministrar os seguintes níveis de ensino:
I – ensino fundamental, em regime de progressão continuada, com duração de nove
anos, organizado em dois ciclos, sendo que o ciclo I, se vier a ser oferecido nesta escola,
corresponde ao ensino das cinco primeiras séries e o ciclo II, oferecido nesta escola,
correspondente as quatro últimas séries deste nível de ensino;

II – ensino fundamental de Educação de Jovens e Adultos, correspondente ao Ciclo II
deste nível de ensino com duração de quatro semestres, sendo cada semestre um termo, sendo
que, a critério da escola, poderá este ser organizado em um ciclo básico correspondente a dois
termos ou as duas primeiras séries do ensino regular.
III – ensino médio organizado em três séries anuais, podendo em virtude de demanda
escolar ser instalado Curso de Educação de Jovens no Ensino Médio, mediante autorização dos
órgãos superiores.
A escola poderá adotar, organização semestral, que é a flexibilização curricular,
respeitadas as medidas didáticas e administrativas que assegurem a continuidade de estudos.
A escola poderá instalar outros cursos com a finalidade de atender aos interesses da
comunidade local, dentro de suas possibilidades físicas, humanas e financeiras ou em regime de
parceria, desde que não haja prejuízo do atendimento à demanda escolar do ensino
fundamental:
I – módulo de cursos de educação profissional básica de organização livre e com
duração prevista na proposta da escola, destinados a qualificação para profissões de menor
complexidade, com ou sem exigência de estudos anteriores ou concomitantes;
II – cursos de educação continuada para treinamento ou capacitação de professores e
funcionários, sem prejuízo para as demais atividades escolares.
III – Ensino Médio de Educação de Jovens e Adultos;
Para cumprimento do disposto neste artigo, a escola poderá firmar ou propor termos de
cooperação ou acordos com entidades públicas ou privadas, desde que mantidos seus objetivos
educacionais.
Os termos de cooperação ou acordos poderão ser firmados pela direção da escola, ou
através de suas instituições públicas, ou ainda pelos órgãos próprios do sistema escolar, sendo
que, em qualquer dos casos, deverão ser submetidos à apreciação do Conselho de Escola e
aprovação do órgão competente do sistema.
4.2 - CURRÍCULOS
Os currículos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, terão uma Base Nacional
Comum e uma Parte Diversificada, observada a legislação específica;
Os componentes curriculares a serem trabalhados nas séries serão indicados nas
Matrizes Curriculares e no Currículo Oficial do Estado de São Paulo.

4.3 - PROGRESSÃO CONTINUADA
A escola segue o regime de progressão continuada com a finalidade de garantir a todos
o direito público subjetivo de acesso, permanência e sucesso no Ensino Fundamental.
A organização do Ensino Fundamental em ciclos e em Tempo Integral favorece a
progressão bem sucedida, garantindo atividades de recuperação contínua aos alunos com
dificuldades de aprendizagem, através de novas e diversificadas oportunidades para a
construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades básicas.

4.4 - PROGRESSÃO PARCIAL DE ESTUDOS
A escola segue o regime de progressão parcial de estudos para alunos do nono ano do
Ensino Fundamental, para os alunos do quarto Termo da Educação de Jovens e Adultos do
Ensino Fundamental, para os alunos do Ensino Médio, que, após estudos de recuperação
contínua e paralela não apresentarem rendimento escolar satisfatório.
O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares, do nono
ano ou do quarto termo da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio, será classificado respectivamente na série ou no termo subsequente, devendo cursar,
concomitantemente ou não, estes componentes curriculares .
O alunos, acima mencionados, com rendimento insatisfatório em mais de três
componentes curriculares, será classificado na mesma série ou no mesmo termo, ficando
dispensado de cursar os componentes curriculares concluídos com êxito no período anterior;
Os alunos mencionados no parágrafo primeiro deste artigo, poderão cumprir àqueles
componentes curriculares, com frequência às aulas ou através de Orientação de Estudos,
conforme critério do Conselho de Classe.
Será admitida a progressão parcial de estudos para os alunos do nono ano ou do termo
final do Ensino Fundamental, acima mencionados desde que sejam asseguradas as condições
necessárias à conclusão deste nível de ensino.
A progressão parcial de estudos poderá ser adotada em cursos de educação profissional,
e Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, respeitadas as normas específicas de cada
curso, caso estes venham a ser instalados nesta Escola.

4.5 - DAS FORMAS DE INGRESSO
Constitui como forma de ingresso, a matrícula do aluno na escola e que será efetuada
pelo pai ou responsável, ou pelo próprio aluno, quando for o caso, observadas as diretrizes para
atendimento da demanda escolar.
A matrícula poderá ser:
I – inicial para alunos que ingressam no 6º ano do Ensino Fundamental, no 1º termo da
Educação de Jovens e Adultos do Ensino fundamental e do Ensino Médio.
II – por transferência, em qualquer época do ano.
III – por progressão parcial de estudos, para alunos do nono ano do Ensino
Fundamental, do quarto termo da Educação de Jovens e Adultos- Ciclo II e para os alunos do
Ensino Médio em geral.
IV - por classificação ou reclassificação, após o 6º ano do Ensino Fundamental, ou
primeiro termo da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental e Médio.
São exigências para a matrícula:
I – no ciclo II, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, apresentar certidão de
nascimento e comprovante de escolaridade de conclusão do ciclo I;
II - no Ensino Fundamental de Educação de Jovens e Adultos - Ciclo II apresentar
comprovante de conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental ou estudos equivalentes no ato da
matrícula e os documentos pessoais necessários.
III – no Ensino Médio, apresentar no ato da matrícula, comprovante de conclusão do
Ensino Fundamental ou estudos equivalentes, certidão de nascimento, e registro geral (RG.)
quando couber.
4.6 - RECLASSIFICAÇÃO
A reclassificação do aluno, inclusive quando se tratar de transferência, em séries ou
termos mais avançadas, tendo como referência a correspondência de idade, série e a avaliação
de competências nas matérias da Base Nacional Comum do currículo, em consonância com a
proposta pedagógica da escola, ocorrerá a partir de :
I – proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos
resultados de avaliação diagnóstica ou da recuperação intensiva;

II – solicitação do próprio aluno se maior de dezoito anos ou seu responsável
mediante requerimento dirigido ao diretor da escola.
A escola valer-se-á dos seguintes critérios para proceder à reclassificação:
I – para avaliação de competência: prova sobre matérias da Base Nacional
Comum, com o conteúdo do ano ou termo imediatamente anterior a pretendida e
prova de redação em Língua Portuguesa;
II - idade correlata ao ano ou termo pretendido;
III – parecer do Conselho de Classe e ano sobre o grau de desenvolvimento e
maturidade do candidato para cursar a série ou ciclo pretendido;
IV – parecer conclusivo do diretor.
Para aluno da própria escola, a reclassificação ocorrerá até o final do primeiro bimestre
letivo e para o aluno recebido por transferência ou oriundos de país estrangeiro, em qualquer
época do período letivo.
O aluno poderá ser reclassificado, em ano ou termo mais avançado, com defasagem de
conhecimentos ou lacuna curricular de anos ou termos anteriores suprindo-se a mesma, através
de atividades de recuperação e adaptação de estudos ou pela adoção do regime de progressão
parcial, quando se tratar de aluno do nono ano ou do quarto termo – ciclo II do Ensino
Fundamental de Educação de Jovens e Adultos e nas séries do Ensino Médio.
4.8 - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA
A avaliação de competência servirá de apoio para a classificação e/ou reclassificação do
aluno.
Na avaliação de competência a escola conhecerá o índice do rendimento escolar do
aluno, nos diversos componentes curriculares, se satisfatório ou insatisfatório.
Com fundamento nesta avaliação a escola conhecerá o nível de rendimento escolar do
aluno e o submeterá se necessário, aos estudos de recuperação e/ou reforço, tendo-se como
parâmetros as notas emitidas pelo professor, de 0 a 10 (de zero a dez) e ainda, o índice de
frequência no período.
4.9 - APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
O aluno que concluiu estudos compatíveis com os componentes do currículo da escola,
poderá aproveitá-lo no seu nível de ensino.

A comprovação da competência, para efeito de dispensa de frequência às aulas e/ou,
para avanços em anos ou termos ulteriores, o aluno deverá comprová-lo, submetendo-se a
processo de classificação.
O aluno deverá requerer este aproveitamento de estudos através

de requerimento

dirigido ao Diretor da Escola, no início do período letivo.
4.10 - FREQUÊNCIA E COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS
A escola fará o controle sistemático de frequência dos alunos às atividades escolares e,
bimestralmente, adotará as medidas necessárias para que os alunos possam compensar
ausências que ultrapassem o limite de 20% do total das aulas dadas ao longo de cada mês
letivo.
As atividades de compensação de ausências serão programadas, orientadas e registradas
pelo professor da classe ou das disciplinas, com a finalidade de sanar as dificuldades de
aprendizagem provocadas por frequência irregular às aulas, não isentando a família e o próprio
aluno de justificar suas faltas.
O controle de frequência será efetuado sobre o total de horas letivas, exigida a
frequência mínima de 75% para promoção.
Poderá ser reclassificado o aluno que, no período letivo anterior não atingiu a frequência
mínima exigida.
Na compensação de ausência serão observados os seguintes critérios e procedimentos:
I – frequência às aulas nas classes regulares em período diverso;
III – por trabalhos extraclasse, orientados pelo professor.
A critério da Escola, o aluno poderá ser dispensado da compensação de ausências, se
estas não interferiram no seu rendimento escolar.
4.11- PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO
Os critérios para promoção e encaminhamento para atividades de recuperação, estão
disciplinados neste capítulo.
Todos os alunos terão direito a estudos de recuperação contínua em todas as disciplinas
em que o aproveitamento for considerado insatisfatório.
As atividades de recuperação serão realizadas, de forma contínua ao longo do período letivo.

Excepcionalmente, ao término do ciclo II do Ensino Fundamental ou o Ciclo II da
Educação de Jovens e Adultos, admitir-se-á um ano de programação específica de recuperação
de componentes curriculares, para os alunos que demonstrarem impossibilidade de prosseguir
estudos no nível subsequente.
O aluno será considerado apto, cuja nota final em cada componente curricular for igual
ou superior a cinco (5,0).
PROMOÇÃO
Será considerado promovido no último ano do Ensino Fundamental e no último Termo
da Educação de Jovens Adultos o aluno que obtiver no conjunto dos componentes curriculares
do ano ou termo, frequência mínima no período letivo de 75% das horas letivas ministradas e
nota final mínima cinco (5,0) em cada componente curricular.
O aluno retido com rendimento insatisfatório em até três (3) componentes curriculares
de 9ºª ano do Ensino Fundamental – Ciclo II, do 4º termo da Educação de Jovens e Adultos ou
do Ensino Médio, poderá ser classificado no nível ou série subsequente e matricular-se nos
componentes curriculares de retenção com progressão parcial de estudos e cursá-los na forma
estabelecida no Regimento Escolar.
RECUPERAÇÃO
Serão oferecidos aos alunos estudos de Recuperação CONTÍNUA.
A recuperação contínua será instantânea, ou seja, no ato de ensinar, sempre que surgir
dificuldades; o erro deverá ser analisado para que se propiciem novas situações nas qual o educando
possa formular suas hipóteses no processo de construção do conhecimento.

Os registros de estudos de recuperação acima mencionados serão realizados no campo
11 do Diário de Classe do professor e em Fichas Individuais, atendendo a Deliberação do CEE
– 11/1996.
Através de reuniões os pais serão comunicados e conscientizados sobre o rendimento escolar
dos filhos/alunos, para uma melhor articulação dos agentes envolvidos, objetivando o melhor
aproveitamento do aluno.

4.12 - CLASSIFICAÇÃO
A classificação ocorrerá:

I – por progressão continuada, no Ensino Fundamental, ao final de cada ano ou
termo durante o ciclo II;
II – por promoção ao final do Ciclo II ou do 4º termo do Ensino Fundamental, e
ao final de cada série para os alunos do ensino médio;
III – por transferência, para candidatos de outra escola do país ou do exterior;
IV – mediante avaliação feita pela escola para alunos sem comprovação de
estudos anteriores, observados o critério de idade e de outras exigências
específicas do curso.
No caso do Inciso III anterior, e a critério do Conselho de Classe e Série, o aluno poderá
ser submetido a estudos de adaptação, quando houver discrepância entre os componentes
curriculares desta escola e os da escola de origem.
4.13-RECLASSIFICAÇÃO
A reclassificação do aluno, inclusive quando se tratar de transferência, em séries
mais avançadas, tendo como referência a correspondência de idade, série e a avaliação de
competências nas matérias da Base Nacional Comum do currículo, em consonância com a
proposta pedagógica da escola, ocorrerá a partir de :
I – proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos
resultados de avaliação diagnóstica ou da recuperação intensiva;
II – solicitação do próprio aluno se maior de dezoito anos ou seu responsável
mediante requerimento dirigido ao diretor da escola;
A escola valer-se-á dos seguintes critérios para proceder à reclassificação:
I – prova sobre matérias da Base Nacional Comum, com o conteúdo da série ou
termo imediatamente anterior a pretendida;
II – prova de redação em Língua Portuguesa.
III – parecer do Conselho de Classe e Série sobre o grau de desenvolvimento e
maturidade do candidato para cursar a série ou ciclo pretendido;
IV – parecer conclusivo do diretor.
Para aluno da própria escola, a reclassificação ocorrerá até o final do primeiro bimestre
letivo e para o aluno recebido por transferência ou oriundos de país estrangeiro, em qualquer
época do período letivo.

O aluno poderá ser reclassificado, em série mais avançado, com defasagem de
conhecimentos ou lacuna curricular de anos anteriores suprindo-se a mesma, através de
recuperação e adaptação de estudos ou pela adoção do regime de progressão parcial, quando se
tratar de aluno do nono ano ou do quarto termo – Ciclo II do Ensino Fundamental de Educação
de Jovens e Adultos e nas séries do Ensino Médio.

5 - CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO
5.1 - AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
CRITÉRIOS:
1- INTERESSE

Considere a capacidade do servidor de manter-se interessado no trabalho que executa.

2- QUALIDADE DE TRABALHO

Considere a exatidão, a ordem e a apresentação do trabalho do servidor.

3- RESPONSABILIDADE

Considere a dedicação do servidor ao trabalho. Considere quanta orientação é necessária
para conseguir os resultados desejados.

4- ATENÇÃO
Considere o grau de atenção do servidor no trabalho que executa.
5 - RELACIONAMENTO HUMANO

Considere a habilidade do servidor para relacionar-se com os colegas e com os
superiores hierárquicos.
6- COOPERAÇÃO

Considere a disposição do servidor para cooperar com os colegas e com a chefia.
7- ORGANIZAÇÃO

Considere a capacidade do servidor para organizar as tarefas que executa.

8- CONHECIMENTO DO TRABALHO

Considere quão satisfatório é o nível de conhecimento do servidor acerca do trabalho
que executa.
9- ASSIDUIDADE

Indique a frequência com que o servidor comparece ao trabalho.
10- INICIATIVA

Considere a capacidade do servidor para resolver situações novas que se enquadram na
rotina.
5.2 – AVALIAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR
CRITÉRIOS:
1- ASSIDUIDADE
Considere a frequência com que o professor comparece ao trabalho.
2- ORGANIZAÇÃO

Considere a capacidade do professor na organização em relação ao conteúdo de sua
disciplina ás aulas e os recursos de ensino.
3- ATUALIZAÇÃO

Considere o grau de atualização do professor em relação aos conteúdos de sua
disciplina.
RELACIONAMENTO HUMANO

Considere a habilidade do professor para comunicar-se e relacionar-se com os pais de
alunos e com os demais profissionais que atuem na escola.
4- DOMÍNIO EM SALA DE AULA

Considere a habilidade do professor para lidar com a classe mantendo um clima de
trabalho e entusiasmo.
5- INICIATIVA

Considere a capacidade do professor para tomar decisões frente a situações imprevistas.
6- PARTICIPAÇÃO
Considere o grau de participação do professor nas atividades da escola, tais como: Conselho de
escola, Reuniões pedagógicas, HTPC, Planejamento.
7- COMUNICAÇÃO

Considere sua capacidade de comunicação com os alunos em classe.

8- INTERESSE

Considere o interesse que o professor manifesta em relação ao seu trabalho.
9- MOTIVAÇÃO

Considere a capacidade do professor para manter os alunos motivados em suas salas.
Esta avaliação será feita sempre que a Secretaria da Educação assim a determinar.
Quando o funcionário ou professor não estiver desempenhando bem suas funções,
atrapalhando o bom andamento da Escola e dificultando com isso o desenvolvimento do seu
Projeto, será chamado pela Direção para conversar, esclarecer e orientar quanto às
dificuldades apresentadas por eles no seu trabalho.
A Unidade Escolar realiza bimestralmente Reuniões Pedagógicas para avaliar o Projeto
da Escola, e quando necessário realiza reuniões extraordinárias para resolver problemas
emergentes.
Quanto ao trabalho em sala de aula, há orientação e acompanhamento do Professor
Coordenador que coordena e supervisiona o processo ensino-aprendizagem, sendo elo de
ligação entre professores e Direção, para análise dos problemas e busca de soluções.
As reuniões de HTPCs são bastante utilizadas para a formação docente, discussão dos
problemas de aprendizagem e busca de solução para os mesmos.

