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PLANO DE GESTÃO - QUADRIÊNIO 2011/2014 

 
“O Projeto Político Pedagógico da escola não é um documento que reflete 
desejos e grandes palavras. Ele se torna um “lugar” da memória de uma 
realidade que é construída dia a dia. Um “lugar” no qual se pensa no 
caminho que está sendo feito a partir da reflexão indagadora do 
conhecimento que é gerado na prática. O PPP não se transforma, assim, 
em um documento: é uma parte da vida da escola e uma proposta “real” 
para continuar melhorando e aprendendo”. (Hernandez, 2000 In. Revista 
Pátio, n.25, p.11, 2003).  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

“EE LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 

1.1. Dados da Escola 

Endereço: Rua Ceará nº 1033  

Bairro: Centro 

Município: Populina 

Telefone: (17) 3639 - 1152/1341 

CEP: 15670-000 

E-Mail: e027121a@see.sp.gov.br 

Código CIE: 027121  

Código FDE: 08.74.101 

Código do Convênio FDE/APM: 2362  

CNPJ da APM: 49 111 610/0001-51 

 

Legislação: Instalação, Autorização e Ato de Criação. 

- Decreto nº 17.698 de 21/11/1947, Ato de 07/06/1952    

- Resolução SE nº 37 24/04/1996  

- Resolução SE de 04/08/1987 

- Resolução SE nº 345 de 13/12/1984    

- Resolução SE nº 95 de 13/06/2002 

- Resolução SE nº 13/06/2002 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        7 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E.“LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

1.2 Organização da Escola 
 

1.2.1 Número de Alunos Matriculados 

Modalidade de Ensino Número de Alunos 

Ensino Fundamental - Ciclo II 254 

Ensino Médio  170 

TOTAL 424 

  

1.2.2 Número de Alunos Matriculados Por Período 

Período 

Integral 

EF/Ciclo II TOTAL 

254 254 

Período 

Manhã 

Ensino Médio   

108 108 

Período 

Noite  

Ensino Médio  

62 62 

TOTAL 424 

  

1.2.3. Horário de Funcionamento da Escola 

Ensino Fundamental e Médio Regular 

Período Horário Séries Nº de Cl. Dias Let Car Hor. 

Integral 7:10 às 14:55 6ºA a 8ªs/EF 08 200 1800 

Regular 7:10 às 12:30 1ªs a 3ªs/EM  03 200 1800 

Noite  19:00 às 23:00 1ªs a 3ªs/EM 03 200 1000 
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1.2.4. Horário Escolar 

Período Integral 

Escola de Tempo Integral 

Ensino Fundamental – Ciclo II 

Manhã 

1ª 7hs: 10min às 8hs: 00 min 

2ª 8hs: 00min às 8hs: 50 min 

3ª 8hs:50 min às 9hs:40 min 

 1º Intervalo 

9hs: 40min às 10hs: 00 min 

4ª 10hs: 00min às 10hs: 50 min 

5ª 10hs: 50min às 11hs: 40 min 

6ª 11hs: 40min às 12hs: 30 min 

Almoço 

12hs: 30min às 13hs: 15 min 

7ª 13hs: 15min às 14hs: 05 min 

8ª 14hs: 05min às 14hs: 55 min 

 

Ensino Médio Diurno 

 

 

1ª 7hs: 10min às 8hs: 00 min 

2ª 8hs: 00min às 8hs: 50 min 

3ª 8hs: 50min às 9hs: 40 min 

Intervalo 9hs:40 min às 10hs:00 min 

4ª 10hs: 00min às 10hs: 50 min 

5ª 10hs: 50min às 11hs: 40 min 

6ª 11hs: 40min às 12hs: 30 min 
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Noturno – Ensino Médio  

1ª 19hs: 00min às 19hs: 45min 

2ª 19hs: 45min às 20hs: 30min 

3ª 20hs: 30min às 21hs: 15min 

Merenda 21hs: 15min às 21hs: 30min 

4ª 21hs: 30min às 22hs: 15min 

5ª 22hs: 15min às 23hs: 00min 

 

1.3. Equipe de Gestão 
 

Direção: 

Diretor de Escola: Silvia Cristina da Silva Brassaloti  

Vice - Diretor de Escola: Ana de Arédis Alves 

Coordenação Pedagógica: 

Professor Coordenador Pedagógico Ensino Médio: Vlamir de Carvalho Garcia  

Professor Coordenador Pedagógico Fundamental: Airton Agmar Polarini   

 

Supervisão: 

Supervisora: Sueli Lizarda da Paixão Martino 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

2.1. Apresentação da Escola 
 

2.1.1. Histórico da Escola 

“O passado é, portanto, uma dimensão permanente da consciência 
humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros 
padrões da sociedade humana”. “(...) o passado continua a ser a ferramenta 
analítica mais útil para lidar com a mudança constante, mas em nova 
forma”. (Hobsbawm – 1998, p.23 e 30) 
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  A EE “Lesbino de Souza Alkimin” está localizada no município de Populina, a 

margem esquerda do Rio Grande, na 8ª Região Administrativa, sendo considerado 

“ponto extremo” do noroeste do estado de São Paulo.     

           As atividades ligadas à educação no município, segundo relatos, iniciaram-se 

no ano de 1941; quando por iniciativa das famílias residentes, preocupadas em 

ensinar as crianças e demais pessoas que chegavam para desbravar as matas e 

ocupar o espaço urbano, na sua grande maioria analfabeta. 

           As aulas nesta etapa pioneira eram ministradas em casa pela Sra. Maria Lima 

Siqueira, onde os alunos sentavam-se em bancos de madeira e aprendiam à luz do 

candeeiro. 

 No ano de 1948 Lesbino de Souza Alkimin doa um terreno para a construção 

da escola. 

           Em abril de 1951, foi criada a “Escola Mista Típica Rural”, da Vila Sol, 

povoado pertencente ao município de Populina. 

          Em dezembro de 1952, ocorreu a primeira formatura dos alunos que cursaram 

até a quarta série, na época o mais alto nível de escolarização, ministrado pela 

professora Sra. Arminda Ferrari, na Escola Adventista, transformada em “Grupo 

Escolar de Populina”, conforme Decreto nº. 17.698 de  

07 de junho de 1952, funcionando em prédio emprestado pela Igreja Adventista.  
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           O primeiro professor habilitado a lecionar foi o Sr. Octávio Scatena, sendo a 

Sra. Edith Ribeiro Batista, a primeira diretora.  

        No ano de 1962, foi construída a escola, denominada Grupo Escolar de 

Populina no terreno doado por Lesbino de Souza Alkimin, pioneiro e um dos 

fundadores da cidade de Populina, que até então funcionava em prédio emprestado. 

Em 1964, criou-se o “Ginásio Estadual de Populina”, que passou a funcionar 

juntamente com o Grupo Escolar.  

Em 1968, o Grupo Escolar de Populina passa a se chamar “Grupo Escolar 

Lesbino de Souza Alkimin”, ocorrendo também nesse ano pela primeira vez a 

formação de turmas mistas de alunos. Durante as décadas de 1960 e 1970, o Grupo 

Escolar era unidade vinculadora de nove escolas rurais, nessa década, o município 

atingiu seu apogeu no número de habitantes, cerca de 10 mil.  

         Em 1969, instituiu-se o Curso Colegial e, em 1976, o Grupo Escolar de 

Populina e o Colégio Estadual passam a denominar-se “EEPSG Lesbino de Souza 

Alkimin”.  

A Associação de Pais e Mestres começou a funcionar dentro da UE a partir 

de 1977; o Grêmio Estudantil, entidade, canal de participação de alunos, foi criado 

em 1986, embora, desde 1975, encontramos indícios do funcionamento do Centro 

Cívico Escolar. 

 Consideramos como um dos grandes marcos estrutural e pedagógico dentro 

de nossa UE, a implantação no Estado de São Paulo do Ciclo Básico, nos termos da 

Resolução SE nº 241/85, publicada em DO no dia 30/11/1985, surgindo a função do 

Professor Coordenador Pedagógico. 

 No ano de 1993, a EE 

“Lesbino de Souza Alkimin”, 

passa a ser Escola Padrão, 

programa do Governo Fleury, que 

não abrangeu todas as escolas do 

estado. Esse programa foi de 

suma importância para a 
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Unidade Escolar, especialmente para o desenvolvimento do Projeto Político 

Pedagógico. 

A Progressão Continuada em 1997 trouxe grandes impactos, positivos e negativos, 

que até os dias de hoje provoca reflexões em toda a comunidade escolar e seus 

reflexos são objetos de estudos e capacitações constantes para toda a equipe 

escolar. 

 A partir do ano de 2002, a escola passa a desenvolver a pedagogia de 

projetos e vem conquistando seu espaço através desse trabalho diferenciado, onde 

possuímos um ótimo trabalho de equipe, com experiências inovadoras. Mudanças 

foram visíveis, começaram as conquistas e o reconhecimento da comunidade e dos 

órgãos superiores. Em cinco anos de implantação do Projeto Gincana da Cidadania, 

a escola, foi campeã quatro vezes. Foi premiada também em 2003, pelo concurso 

em nível estadual, “Prêmio Leitura na Escola”. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O Programa Escola da Família, implantado em agosto de 2003, trouxe para a 

comunidade muitos benefícios, uma vez que o município carece de lazer e de pontos 

de encontro de jovens. Traz para a escola nos finais de semana mais de 30% da 

população, desenvolvendo atividades esportivas, culturais,  

artísticas, empreendedoras e sobre saúde e, envolvendo todas as faixas etárias 

tornou-se num dos principais atrativos dos sábados e domingos. 

Alunos realizando estudo do 
meio.  
 
Projeto Meio Ambiente  
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 Em 2006, a escola partiu para uma nova experiência em educação que foi a 

implantação da Escola de Tempo Integral (ETI), onde os alunos do Ensino 

Fundamental passaram a ter nove aulas diárias, sendo que no Ciclo I do Ensino 

Fundamental os alunos têm 5 aulas no Currículo Básico e 4 aulas de atividades nas 

Oficinas Curriculares e, no Ciclo II do Ensino Fundamental são: 6 aulas do Currículo 

Básico e três de Atividades das Oficinas Curriculares. 

 Nesta nova proposta de escola permitiu-se o compartilhamento de ações 

capazes de envolver todos os segmentos, caracterizando uma instituição voltada 

para o “olhar” e atender as necessidades dos alunos no processo ensino-

aprendizagem mais amplos: aquele que além de proporcionar apreensão de 

conhecimentos, possibilita a apropriação de valores pessoais e profissionais para o 

exercício da ética e da cidadania. 

 Neste primeiro ano de implantação do Projeto Escola de Tempo Integral a 

unidade escolar ganhou o Prêmio “Escola de Tempo Integral em São Paulo: 

Referências de Gestão e Liderança”, pelo ISME, com uma viagem a Espanha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Leitura no 
“Espaço Leitura e 
Reflexão” 
 
Setembro/2010  
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Hoje a EE “Lesbino de Souza Alkimin”, ETI, conta com 720 alunos, sendo 102 

da zona rural, organizados nos três turnos de funcionamento, assim distribuídos: 

Período Integral, 254 alunos Ciclo II do Ensino Fundamental, Período Diurno/ Ensino 

Médio, 108 alunos e Período Noturno, 62 alunos de Ensino Médio Regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1. Patrono da Escola 

 

LESBINO DE SOUZA ALKIMIN teve seu nome perpetuado na história de 

Populina, quando em 1968, o Grupo Escolar de Populina passou a se chamar: 

Grupo Escolar Lesbino de Souza Alkimin. Antes, 

porém, de receber a homenagem e a honraria de 

“patrono” da escola sabia-se desde os primórdios 

da história do município que ele, Lesbino, teria sido 

o principal responsável pela fundação da cidade de 

Populina. 

 Talvez por ser uma pessoa iletrada ou pela 

fatalidade que acometeu a família pouco tempo 

depois da chegada às terras onde futuramente 

emergiria o agrupamento humano que deu origem 

Vista aérea do Prédio 
Escolar – 2011. 
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a cidade, nenhum registro escrito havia sido deixado que pudesse descrever e narrar 

os fatos sobre o processo de fundação da cidade. 

 Durante décadas, todas as informações acerca do fundador Lesbino de 

Souza Alkimin e sua epopeia foram aquelas passadas de geração a geração pelos 

mais velhos, informações marcadas pela completa inexistência de detalhes tão 

necessários a real compreensão desse fato histórico tão importante para todos nós. 

Essa obscuridade de fatos sobre a fundação da cidade e seu fundador 

permaneceu até o ano de 2005, quando a EE “Lesbino de Souza Alkimin” ao 

desenvolver o “Projeto Populina, Minha História, Minha Terra, Minha Gente”, 

promoveu um árduo trabalho de pesquisa objetivando coletar informações sobre a 

vida do Patrono Lesbino de Souza Alkimin e consequentemente a fundação do 

núcleo urbano por ele idealizado. 

 Apesar das grandes dificuldades encontradas foi possível recolher, 

principalmente entre os descendentes, dados que nos permitiram mesmo que de 

forma precária descrever a trajetória de Lesbino de Souza Alkimin, desde a sua 

chegada, passando pela fundação do povoado, até sua trágica morte pouco tempo 

depois.  

Lesbino de Souza Alkimin adquiriu terras, chegando à região de Populina no 

ano de 1943, proveniente da cidade de Cosmorama, estado de São Paulo, sua 

família era composta por sua esposa Maria e de seus oito filhos, Anedina, João, 

Gentil, Antonio, Esmeralda, Alcebíades, Alda e Natal. 

 No ano de 1944, Lesbino e seus filhos começaram a derrubada das matas, 

doando parte das terras, divididas em datas (lotes), para a formação de um povoado. 

Aos poucos, pessoas vinham de outras cidades à procura de terras, formando-se 

assim uma vila. 

 Lesbino de Souza Alkimin dirigiu-se até a cidade de Fernandópolis para 

registrar a Vila com o nome de “Índia Garça”, não sendo possível, pois já existia uma 

cidade com esse nome. Em 24/06/1946, a Vila foi registrada com o nome de 

Populina, sendo essa a data oficial de sua fundação, tendo como padroeiro São 

João Batista. 
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 No ano de 1949, seis anos após sua chegada, Lesbino de Souza Alkimin, 

faleceu assassinado por um meeiro após discussão sobre arrendamento de terras 

ao seu algoz, fato profundamente marcante para toda família.   

Sabe-se que Lesbino, mesmo sendo analfabeto, tinha muita preocupação 

com o povo, com a educação, tinha a “cultura” da vida, bem a frente de seu tempo. 

Foi enterrado no primeiro cemitério existente na cidade, construído nas terras 

doadas por ele mesmo.   

 

 2.1.1.2. Comunidade onde está inserida a Unidade Escolar 

“Torna-se autônoma a escola que, primeiro, situa e adapta seu projeto 
pedagógico à realidade local, incorporando e buscando     compreender os 
valores culturais, as práticas sociais, os costumes e manifestação artísticas 
de sua comunidade, adquirindo uma identidade” (Heitor Chamusca)      

 

 A “Escola Estadual Lesbino de Souza Alkimin” está localizada na pequena 

cidade de Populina, município localizado à margem do Rio Grande, a noroeste do 

Estado de São Paulo, ocupando 

uma área de 300 km2.Sua 

distância  da capital é de 620 km.              

            Populina é um município 

que possui aproximadamente 

4.201 habitantes. Desses, 3331 

(80%) residem na zona urbana e 

870 (20%) na zona rural.        

  O município possui 308 

estabelecimentos agropecuários, 

com forte presença de grandes propriedades rurais dedicadas historicamente, em 

sua maioria, à criação de gado de corte, atividade que sempre ocupou pouca mão 

de obra, sendo um dos fatores responsáveis pelo baixo índice populacional da zona 

rural e pela concentração da população na área urbana do município. As pequenas 

Mapa de localização da Cidade de Populina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        17 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E.“LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

propriedades existentes no município possuem como atividades econômicas 

principais, a agricultura familiar e a produção de leite em pequena escala.    

            As atividades agrícolas mais importantes do município desde a época de sua 

fundação foram o cultivo de milho, arroz, feijão, café, algodão e amendoim, 

posteriormente, laranja, látex e sementes para pastagens.  

            A produção de algodão, no final da década de 1970 e meados da década de 

1980, ocuparam extensas áreas, cultivado por arrendatários junto aos grandes 

proprietários que necessitavam reformar suas pastagens.  

            Essa cultura, aproveitando-se da facilidade momentânea em se conseguir 

terras de boa qualidade para o plantio e a existência de mão de obra abundante e 

barata, transformou a cidade de Populina numa das maiores produtoras de algodão 

do estado de São Paulo. 

Dinamizou a economia do município por um curto período, fazendo emergir 

um segmento social capitalizado, radicado, investidor e consumidor dos serviços e 

do comércio local, não conseguindo, porém, superar as constantes crises 

enfrentadas pelo setor algodoeiro, provocadas pela fragilidade das políticas 

agrícolas dos sucessivos governos. 

          O frágil setor agrícola brasileiro, em especial o setor algodoeiro não 

suportando a concorrência de países tecnologicamente mais avançados e com 

fortes subsídios agrícolas, entrou em decadência, provocando falências, redução da 

área plantada, estagnação do comércio local, desemprego e o êxodo de parte da 

população populinense, principalmente, os mais jovens, para os grandes centros 

urbanos em busca de melhores condições de vida e trabalho. 

           O setor urbano do município de Populina é composto por 1447 domicílios 

destinados a moradia, além de prédios e domicílios ocupados pelo setor de comércio 

e serviços, abrigando lojas, bares, lanchonetes, farmácias, supermercados, 

padarias, oficinas mecânicas, escritórios de contabilidade, açougues, vídeos-

locadoras, depósitos de materiais para construção, veterinária, hotel, agência e 

postos de serviços bancários, bicicletarias, consultórios odontológicos, postos de 

combustíveis, cartório, quitandas, lojas de móveis, lojas de confecções, lojas de 
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produtos para pesca, armarinhos e artigos de 1, 99, lan-houses, oficinas de funilaria 

e pintura, auto-elétricas, pet shop, choperia, lotérica, papelarias, salões de beleza, 

cabeleireiros, barbeiros, manicuras, tapeçaria, laboratório de análises clínicas, 

oficinas de radio eletrônica.    

            Quanto aos serviços públicos podemos destacar a Prefeitura Municipal, a 

Santa Casa de Misericórdia de Populina, o Posto de Saúde, a Creche Municipal, a 

EMEI Pingo de Gente, o Banco do Povo, a Câmara Municipal (em construção), o 

Velório Municipal, a Casa da Agricultura, a APAE, a Delegacia de Polícia, o 

Destacamento Policial, o Correio, a Escola de Tempo Integral Lesbino de Souza 

Alkimin. 

            A religiosidade do povo populinense pode ser representada pelas diversas 

doutrinas e igrejas existentes, dentre elas, a Igreja Matriz São João Batista de 

Populina, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, o Centro Espírita Anézio Siqueira, o 

Centro Espírita Anjo Ismael, a Igreja Adventista do Sétimo  

Dia, a Igreja Assembléia de Deus, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, a Igreja 

Unida, a Igreja Deus é Amor, a Igreja Universal do Reino de Deus, o Salão do Reino 

das Testemunhas de Jeová e a Igreja Adventista da Promessa. 

             As opções de lazer oferecidas á população são poucas, resumindo-se a 

atividades esportivas praticadas no Estádio Municipal, como o futebol em suas 

diversas categorias; no Recinto de Festas, onde é realizada a Festa do Peão de 

Boiadeiro, geralmente no mês de junho, além de outros eventos como carnaval e 

leilões; no Centro de Lazer do Idoso, com jogos de malha, bocha, baralho, dominó e 

outros. 

             As festas religiosas são marcantes no município, em especial a Festa do 

padroeiro da cidade, São João Batista, realizada sempre no mês de junho, com 

quermesse, shows, forrós, terços, procissões e quadrilhas, também em homenagem 

aos santos juninos Santo Antonio e São Pedro, sem contar as tradicionais 

quermesses e terços realizados no Povoado do Sol e bairros rurais.  

             Populina oferece ainda a seus munícipes e visitantes opções de lazer 

ligadas a pesca e aos esportes náuticos, uma vez que é banhada pelas águas do 
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Rio Grande, do Ribeirão Santa Rita e Córrego do Arrancado, com suas nascentes e 

cachoeiras. 

             O Paineira Camping Club também é opção de lazer no município, embora 

seu uso seja restrito aos sócios e convidados. 

              Nos últimos anos, o Programa Escola da Família (PEF), desenvolvido nos 

finais de semana nas dependências da EE “Lesbino de Souza Alkimin’, além de 

possibilitar a continuidade de estudos para universitários através de bolsas de 

estudo, transformou-se numa nova opção de lazer, entretenimento, capacitação e 

formação (atividades esportivas, danças, teatro, cursos de pintura, artesanato...) 

para grande parcela da população, em sua maioria jovens que participam 

assiduamente deste Programa, chegando a representar 30% da população do 

município.             

  O setor social do município é composto em sua maioria por trabalhadores 

sem qualificação, dependentes de serviços temporários e de baixa remuneração, os 

chamados diaristas ou bóias-frias.           

No campo residem os poucos trabalhadores contratados pelos grandes 

proprietários, como caseiros, campeiros, administradores, numa proporção cada vez 

menor e os pequenos proprietários rurais, já que os grandes proprietários rurais, na 

sua quase totalidade residem fora do município.  

 Na área urbana, os trabalhadores se dividem em empregados do comércio e 

serviços, onde os postos de trabalho são escassos e mal  

remunerados; servidores públicos estaduais, distribuídos nos setores da Educação e 

Segurança Pública; servidores públicos municipais admitidos e contratados pela 

Prefeitura Municipal. 

A Prefeitura Municipal tornou-se a maior fonte empregatícia do município, 

porém, essa prática vem ao longo dos anos onerando de forma irremediável a folha 

de pagamento, perpetuando o paternalismo político, impedindo a destinação de 

recursos para o desenvolvimento de ações projetos que possam melhorar as 

condições de vida e renda da população de forma mais justa e transparente. 
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A inexistência de programas geradores de emprego e renda no município 

confere à cidade de Populina uma característica marcante, pois devido a 

impossibilidade de absorver a mão de obra existente, os jovens se vêem obrigados a 

escolher entre dois caminhos, partir para os centros urbanos mais populosos, 

geralmente os que não completaram o Ensino Médio, em busca de emprego ou 

permanecerem no município por mais alguns anos recebendo apoio da Prefeitura 

Municipal em forma de bolsa de estudos, principalmente para os cursos de 

licenciatura, que predominam na região,  tornando a cidade também uma espécie de 

“fábrica” de professores. 

    O panorama socioeconômico do município de Populina, marcado por um 

sistema econômico baseado em atividades primárias, com reduzido número de 

atividades ligadas ao setor comercial e de serviços e praticamente a inexistência de 

atividade industrial, contribuiu ao longo dos tempos para a formação de uma 

população carente e desprovida de condições de ascensão social.    

  Esse conjunto de fatores nos permite compreender o fato de que, embora 

fazendo parte do estado mais desenvolvido do país, a cidade de Populina apresente 

um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0, 755, inferior à média do estado 

de São Paulo, que apresenta um (IDH) de 0, 814.  

  Todo esse perfil historicamente formado ao logo dos tempos envolvendo os 

aspectos econômicos, social, político e cultural da cidade de Populina, passa por um 

processo de mudança, pois a partir do ano de 2005, o plantio da cana de açúcar, 

matéria prima básica das usinas produtoras de açúcar e álcool, vem ocupando 

espaço cada vez maior nas propriedades rurais do município. Iniciando assim, um 

novo ciclo econômico, que promete trazer profundas transformações na vida das 

pessoas e das cidades da região, transformações e mudanças que somente 

poderão ser avaliadas corretamente com o passar dos anos.    
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2.1.1.3. Clientela Escolar 

 

 A escola estadual conta com 424 alunos matriculados de 6º Ano do Ensino 

Fundamental a 3ª série do Ensino Médio, sendo 254 do Ciclo II  do Ensino 

Fundamental, 170 alunos do Ensino Médio. 

        A maioria das famílias de nossos alunos possui renda mensal inferior a dois 

salários mínimos e, em muitos casos são assistidas e beneficiadas pelo programas 

sociais de todas as esferas.  

Para definirmos o perfil socioeconômico de nosso alunado foi realizado um 

levantamento informativo acerca da presença ou não de determinados bens 

econômicos, sociais e culturais nos lares dos alunos, ocorrido no final do ano letivo 

de 2006. Sob a coordenação da Equipe Gestora articulada aos professores e alunos 

do ensino médio que tabularam dados, elaboraram gráficos e tabelas; verificou-se 

que, independentemente do nível de ensino considerado, contam em seus lares, 

com pelo menos uma televisão em cores, fogão, geladeira, rádio e banheiro. A maior 

parcela não dispõe de videocassete, DVD e computador. Cerca de 40% da 

população possui telefone fixo ou celular.  Ter casa própria é situação de 53% das 

famílias, uma vez que recentemente foram construídos três conjuntos habitacionais. 

Constatou-se que 54% das famílias possuem automóvel. 

A maioria dos pais dos alunos do período diurno está situada na faixa etária 

entre 30 e 40 anos, enquanto no período noturno encontram-se na faixa etária acima 

de 40 anos.  Cerca de 40% dos arrimos de família são diaristas, não possuindo 

registro em carteira. 

Verificou-se que a maioria dos alunos de todos os níveis de ensino conta com 

no máximo 10 livros em casa, além dos escolares e uma parcela mínima conta com 

jornais diários, revistas de informação geral e internet. Cabendo  

então a unidade escolar fornecer a todos os alunos acesso a bens culturais, 

pois se nota que esse indicador promove diferenciação na construção da 

aprendizagem dos estudantes. 
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Somam-se mais de 75% os estudantes que ouvem música, assistem TV, 

vídeo e DVD, ir ao cinema é atividade rara, realizada esporadicamente pela escola, 

pois o município não conta com cinema, o mais próximo encontra-se a 60 km de 

distância. 

 Quanto ao lazer dos alunos, esse se restringe as festas religiosas, festa de 

peão e festas culturais realizadas pela escola, que se tornou centro de cultura e 

entretenimento. As atividades esportivas englobam aproximadamente 40% dos 

alunos e essas também se restringem à escola, principalmente ao Programa Escola 

da Família, que tem em sua programação além de torneios esportivos, oficinas de 

danças e teatro, atividades essas que abrangem uma parcela significativa de 

estudantes.  

Algumas famílias são descompromissadas com seus filhos, não colaboram 

com a formação integral dos filhos que apresentam problemas de ajustamentos e 

socialização. Apresentam dificuldades de convivência com os demais e trazem, 

muitas vezes, carências que urgem ser resolvidas na escola. Mas, a maioria dos 

pais e ou responsáveis são participativos, ativos, motivadores e auxiliam a Escola no 

desenvolvimento de suas ações e projetos. 

A seguir demonstraremos os gráficos que realizamos através do 

levantamento informativo, sobre características pessoais dos alunos; condições 

socioeconômicas e culturais do aluno; trajetória escolar; o aluno e o trabalho, o 

aluno e a escola. 
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Condições socioeconômicas e culturais do aluno 
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4,4% 

62,0% 

33,7% 

Quantidade de TV em Cores por 
Residência 

Não tem  

Tem um 

Tem mais de um 

79,5% 

19,5% 1,0% 

Quantidade de Freezer por Residência 

Não tem  

Tem um 

57,7% 

39,9% 

2,4% 

Quantidade de Carro  

Não tem  

Tem um 

Tem mais de um 

80,0% 

20,0% 

Quantidade de Banheiro por Residência 

Tem 1 

Tem mais de 
1 

80,1% 

19,9% 

O Local Onde Mora Possui: Calçamento  

Sim 

Não 

100,0% 

0,0% 

O Local Onde Mora Possui: Água 
Encanada  

Sim 

Não 

100,0% 

0,0% 

O Local Onde Mora Possui: 
Eletricidade 

Sim 

Não 

69,7% 

30,3% 

Em Sua Casa Tem: Dicionário 

Sim 

Não 
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27,6% 

72,4% 

Em Sua Casa Tem: Jornal/Revista 

Sim 

Não 

21,5% 

78,5% 

Sua Casa Possui: Uma Estante com 
Mais de Vinte Livros 

Sim 

Não 
94,9% 

5,1% 

Você te Incetivo em Casa Para Estudar 

Sim 

Não 

84,2% 

15,8% 

Em Sua Casa Possui: Um Lugar Calmo 
Para Estudar 

Sim 

Não 

89,1% 

10,9% 

Você tem Algum Incentivo em Casa Para: 
Fazer Lição de Casa ou Trabalhos 

Escolares  

Sim  

Não 

80,1% 

19,9% 

Você Tem Algum Incentivo em Casa Para: Ler 
(Livros, Revistas etc.)  

Sim 

Não 

97,5% 

2,5% 

Você tem Algum Incentivo Para: Ir a 
Escola 

Sim 

Não 

0,8% 13,6% 0,0% 

0,0% 

0,0% 

85,5% 

Frequentou ou Frequenta Algum dos Cursos 
Citados Fora do Período Escolar 

Lingua Estrangeira  

Computação 

Arte 

Esporte 

Aulas Particulares 

Nenhum 
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Trajetória Escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O aluno e Trabalho 

 

  

61,8% 

32,5% 

5,7% 

Frequêcia do Aluno 

Quase Nunca 
Faltei 

Faltei de Vez em 
Quando 

Faltei Muito 

12,0% 

13,1% 

3,5% 
71,4% 

O Aluno e o Trabalho 
Trabalhou e Continua 
Trabalhando 

Trabalhou mas não está 
trabalhando atualmente  

Trabalha de vez em 
quando e está 
trabalhando atualmente 

Nunca Trabalhou 

4,7% 

1,7% 

1,2% 3,2% 4,5% 

84,7% 

Jornada de Trabalho do Aluno 

Sem Jornada Fixa, até 10 
horas semanais  

De 11 à 20 horas semanais 

De 21 à 30 horas semanais 

De 31 à 40 horas semanais  

Mais de 40 horas semanais  

Nunca trabalhou, não está 
trabalhando atualmente 

98,5% 

1,5% 

Tipo de Escola que já  Estudou 

Somente em 
Escola Pública 

Em Escola Pública 
e Particuar 

4,0% 
0,8% 

2,7% 

43,1% 

49,3% 

Frequentou ou Frequenta: 
Classe de Aceleração 

Classe se Recuperação de 
Ciclo  

Disciplinas em Regime de 
Dependência 

Aulas de Recuperação e 
Reforço 

Nenhuma das Alternativas 
Anteriores  

4,9% 
0,5% 1,2% 

93,4% 

Interrupção no Processo de 
Escolarização dos Alunos 

Por um Ano 

Por Dois Anos  

Por Três Anos ou mais 

Nunca Deixou de 
Frequentar 
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O Aluno e a Escola 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Prédio Escolar 

            O prédio escolar é composto por três Blocos: Bloco 1: formado por hall de 

entrada, balcão de atendimento e secretaria, quatro salas de aula, diretoria,  

sala de coordenação, Oficina Pedagógica, banheiros administrativos, SAI, (sala 

ambiente de informática), Rádio da escola,  sala de professores que foi transformada 

em sala de aula na implantação da ETI, pátio coberto, essa é a parte mais antiga da 

escola, sua construção é datada no ano de 1962. Ligado ao bloco 1, temos a cantina 

que foi construída pela prefeitura municipal em 1985 e, refeitório e cozinha 

construídos em 1996, em parceria FDE/Prefeitura Municipal. 

 No Bloco 2, construído no ano de 1972, temos um banheiro para alunos 

(feminino), um banheiro para alunos (masculino) e seis salas de aula, tínhamos 

nesse bloco cinco salas de aulas e um laboratório que foi desativado na última 

reforma no ano de 2000, passando a sala de aula. 

            No Bloco 3, construído em 1985, pela Prefeitura Municipal, temos seis salas 

de aula. 

Motivos pelos 

quais frequenta à escola

0%

71%

13%

12%4%0%0%0%

Conseguir um Certificado

Aumentar conhecimento

Futuro Qualificado

Melhorar de Vida

Desnvover Habilidades

Obrigatoriedade  à

Frequencia Escolar
Encontrar Amigos

Outros Motivos
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             Na área externa, temos a quadra coberta, a zeladoria, o jardim, o 

estacionamento e o espaço físico recém-construído pela comunidade, Espaço de 

Reflexão e Leitura.            

De um modo geral o prédio apresenta bom aspecto físico, embora tendo 

sérios problemas na rede elétrica e na rede hidráulica, danificação em pisos de 

algumas salas de aula e de lousas. 

             O prédio passou por uma reforma no ano de 2000, através da FDE, onde foi 

realizada: revisão no telhado do bloco 1, pintura geral do prédio, construção da 

quadra e vestiários, reforma dos banheiros administrativos e de alunos. 

No ano de 2005 o banheiro para alunos masculino foi reformado e o banheiro 

para alunos feminino em 2006.   

Para atender as especificidades da ETI, reformas, construções e adequações 

são necessárias. Conforme visita da Secretária da Educação do Estado de São 

Paulo, Profª. Dra. Maria Lúcia Vasconcelos em agosto de 2006, que constatou as 

necessidades e autorizou a construção da sala de leitura e uma sala de aula, para 

que os professores retornem a sua sala.  

A Unidade Escolar recebeu a visita do arquiteto, que elaborou a planta com 

as respectivas mudanças e foi realizada a vistoria do engenheiro responsável da 

FDE, que elaborou a Planilha Orçamentária da Reforma do Prédio Escolar, na 

seguinte conformidade: 

  Revisão da rede elétrica; 

  Adequação as Normas de Incêndio; 

  Adequação a acesso de deficientes físicos; 

  Construção de uma sala de aula, para alunos de classe especial; 

  Construção de uma biblioteca (sala de leitura); 

  Pintura Geral; 

  Reforma de pisos e lousas; 

  Construção de uma caixa d’água que atenda a demanda; 

  Revisão da rede hidráulica; 
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  Reforma dos pisos da área externa (pátio e áreas de acesso a salas e 

quadra); 

  Colocação de grade de proteção na arquibancada da quadra; 

  Rebaixamento do palco. 

 

2.1.3. Recursos Físicos e Pedagógicos 

Quanto aos recursos e ambientes pedagógicos disponibilizados ao 

atendimento escolar a unidade escolar conta com: dezessete salas de aula; uma 

quadra poliesportiva coberta e com vestiários; um banheiro masculino em excelente 

estado, um banheiro feminino também em excelente estado. 

Contamos com uma sala de leitura (biblioteca), com acervo significativo, 

embora instalado num espaço muito pequeno e inadequado. 

Nossa sala de informática possui dimensões incompatíveis com o número de 

computadores existentes (18) e com o fluxo de uso dos alunos e demais segmentos 

da escola. É um ambiente muito concorrido na escola, é utilizada durante os três 

períodos que a escola funciona, coordenados pelos monitores voluntários. 

Temos uma Oficina Pedagógica, pequeno espaço para acomodação de 

materiais e recursos didático-pedagógicos (permanentes e de consumo), tais como: 

aparelhos de som, DVDs, retroprojetor, tela de projeção, vídeos, videokê, acervo 

bibliográfico destinados aos professores, revistas, jogos educativos, artigos de 

papelaria, dentre outros. 

  A unidade escolar possui uma Estação de Rádio, espaço onde alunos do 

Grêmio Estudantil desenvolvem o Projeto Radioação, em circuito interno, difundindo 

para toda a escola programações diárias. 

   A escola orgulha-se do refeitório equipado com mesas e bancos em ardósia, 

construído em parceria com a comunidade e decorado pelos alunos da escola 

(pintura texturizadas nas paredes, painéis e telas com pinturas a óleo, etc.), com 

balcão térmico, TV e DVD; espaço aprendente que é utilizado para 

acompanhamentos e orientações dos professores e merendeiras, que em ações 
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educativas, ressaltam e conscientizam os alunos sobre o valor e a qualidade dos 

alimentos. 

  A escola tem dois pátios cobertos que abrigam os alunos durante os recreios 

e intervalos, monitorados pelos agentes de organização escolar que coordenam 

jogos, brincadeiras e projeções de filmes. Durante as atividades das Oficinas 

Pedagógicas são usados para realização de rodas de leitura, danças, teatros e 

atividades esportivas. 

 No final do 1º semestre de 2006, foi construído em parceria com a 

comunidade, o “Espaço Leitura e Reflexão”, destinado à realização de atividades de 

leitura e, utilizado também para o desenvolvimento das atividades das oficinas 

curriculares, principalmente nas aulas de dança e teatro. 

A escola conta ainda com espaços abertos utilizados para brincadeiras: 

amarelinha, pião, bolinhas de gude, futebol de campo, dentre outros e, ainda, para o 

desenvolvimento das aulas de leitura ao ar livre das Oficinas, práticas do Lien Ch’i, 

atendendo assim as necessidades e demandas da Escola de Tempo Integral. 

Dentro da comunidade contamos com vários locais com potencial educativo: 

praças, chácaras, sítios, fazendas, comércio, serviços públicos (Cartório, Correio, 

Casa da Agricultura, Posto de Saúde, Prefeitura Municipal, e mais), pois, 

compreendemos que qualquer lugar é lugar de se aprender e ensinar.  

Acreditando que os recursos pedagógicos permanentes e de consumo 

favorece o desenvolvimento das aulas, tornando-as mais prazerosas, significativas 

e, partindo assim dessa premissa, a escola investe, adquire, incentiva e otimiza seus 

usos adequados. 

 Hoje, podemos afirmar que a Unidade Escolar está bem equipada com 

recursos didáticos e pedagógicos, oferecendo assim, ferramentas aos educadores e 

alunos, para que os auxiliem na apreensão de conhecimentos e favoreça a tão 

esperada melhoria da qualidade de ensino. 

 O avanço na área da tecnologia, onde a informação circula rapidamente, 

exige que a escola redimensione o seu papel e sua função. É necessário que os 

recursos tecnológicos venham facilitar e dinamizar o trabalho de toda a equipe 
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escolar, que leve a mudanças nas práticas arraigadas e os levem a abrir portas para 

as modernidades. Praticamente 70% dos professores utilizam as tecnologias da 

informática no desenvolvimento de suas aulas, mas parte ainda resiste e outra parte 

necessita sempre do auxilio dos monitores da SAI.  

  

Recursos Físicos 

Dependência Descrição 

Sala 1 Sala de Aula  - Tarde (3º A EM) Noite (1º B EM) 

Sala 2 Sala de Aula –  Tarde (2ºA EM) Noite (2º EJA) 

Sala 3 Sala de Aula –  Tarde (Oficinas Curriculares) Noite (3ºB EM) 

Sala 4 Sala de Aula –  Tarde (1ºA EM) Noite (2ºB EM) 

Sala 5 Sala de Aula –  Noite (6ªEJA) 

Sala 6 Sala de Aula – Tarde (Oficinas Curriculares) 

Sala 7 Sala de Aula -  Tarde (Oficinas Curriculares) 

Sala 8 Sala de Aula -  Tarde (Oficinas Curriculares) 

Sala 9 Sala de Aula  - Tarde (Oficinas Curriculares) 

Sala 10 Sala de Aula – Tarde (Oficinas Curriculares) 

Sala 11 Sala de Aula – Tarde (Oficinas Curriculares)  

Sala 12 Sala de Aula – Manhã (7ªB EF) Tarde (Oficinas Curriculares) 

Sala 13 Sala de Aula – Manhã (6ªB EF) Tarde (Oficinas Curriculares) 

Sala 14 Sala de Aula – Manhã (6ªA EF) Tarde (Oficinas Curriculares) 

Sala 15 Sala de Aula – Manhã (7ªA EF) Tarde (Oficinas Curriculares) 

Sala 16 Sala de Aula – Manhã (5ªB EF) Tarde (Oficinas Curriculares) 

Sala 17 Sala de Aula – Manhã (5ªA EF) Tarde (Oficinas Curriculares) 

 Diretoria 18 Diretoria 

Secretaria 19 Secretaria com 3 computadores em rede conectados a internet 

SAI 20 Sala Ambiente de Informática com 15 computadores funcionando e 

três em manutenção 

Sanitário 21 Sanitário Administrativo Feminino com dois sanitários e um box com 

chuveiro 

Sanitário 22  Sanitário Administrativo Masculino com um sanitário e um box com 
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chuveiro 

Oficina 

Pedagógica 23 

Espaço onde são organizados e disponibilizados os materiais 

didático-pedagógicos para o uso em sala de aula 

Biblioteca 24 Espaço reduzido onde são organizados os acervos da UE.  

Sala da Coord. 

Pedagógica 25 

Sala da Coordenação Pedagógica 

Cantina 26 Cantina Escolar 

Pátio Coberto 

27 

 Pátio Coberto 1, com bebedouro e som ambiente 

Refeitório 28 Refeitório com mesas e bancos em pedra, com TV. 

Cozinha 29 Cozinha, equipada com dois fogões, dois refrigeradores, um freezer 

e uma padaria artesanal. 

Despensa 30 Espaço onde são organizados os utensílios da cozinha. 

Passarela 31 Espaço coberto que liga o Bloco 1 ao Bloco 2. 

Caixa D’água 

32 

Caixa D’água que abastece a escola. 

Pátio Coberto 

33 

Pátio Coberto 2, com bebedouro. 

Sanitário 34 Sanitário para alunos feminino com seis sanitários e duas pias. 

Sanitário 35 Sanitário para alunos masculino com três sanitários, um sanitário 

comunitário e duas pias. 

Vestiário 36 Vestiário Feminino, com pia, dois sanitários e dois box  com ducha. 

Sala de Ed. 

Física 37 

Sala de Educação Física, onde funciona o Programa Escola da 

Família (depósito de materiais). 

Vestiário 38 Vestiário Masculino, com pia, dois sanitários e dois box  com ducha. 

Quadra 

Coberta 39 

Quadra Coberta com palco e arquibancadas. 

Zeladoria 40 Zeladoria 

Parque Infantil 

41 

Play Ground com brinquedos infantis 
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Materiais Pedagógicos Disponíveis Na Escola 

Quantidade Descrição Quantidade Descrição 

01 Antena parabólica digital 01 Antena analógica 

05 Aparelhos de som 08 Aparelhos de TV 

26 Armários de Aço 14 Armário de Madeira 

01 Arquivos de Aço 01 Balança de peso e altura 

01 Balcão Térmico 39 Bancos para refeitório 

03 Bandeiras 524 Cadeiras de alunos  

41 Cadeiras courvin 05 Cadeiras giratórias 

542 Carteiras 18 Computadores SAI 

03 Computadores  01 Duplicador a álcool 

14 Estantes 02 Extintores 

01 Filmadora 02 Fogão Industrial 

01 Freezer 02 Geladeiras 

 

Materiais Pedagógicos Disponíveis Na Escola 

Quantidade Descrição Quantidade Descrição 

05 Impressoras 01 Liquidificador 

01 Máquina Fotográfica 

Digital 

02 Máquina Fotográfica  

01 Máquina de Escrever 19 Mesas para Professores 

22 Mesas para Refeitório 11 Mesas para Secretaria 

20 Mural 03 Rack para TV 

01 Refrigerador 02 Retroprojetor 

01 Spinlight 01 Tela para projeção 

06 Vídeo Cassete 01 Videokê 

04 DVDs 02 Mesas de Pebolim 

02  Mesas de tênis de mesa 02 Casas de boneca 

01  Parque Infantil 01 Bandinha rítmica  

01 Fanfarra (instrumentos)   
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 A Unidade Escolar conta também com um bom acervo bibliográfico para 

alunos e professores, DVDs, fitas de vídeo cassete, CDs rom, revistas e periódicos, 

além dos documentos da SEE, tais como: Projeto Ensinar  e Aprender, Propostas 

Curriculares, Projeto Escola nas Férias, Classes de Aceleração, Provas do Saresp, 

entre outros. 

 Os materiais de consumo, tipo papelaria e esportivos são amplamente 

oferecidos a todos os educadores para que diversifiquem e enriqueçam suas aulas. 

 

2.1.4. Recursos Humanos 

2.1.4.1. Núcleo de Direção 

Função: Centro executivo do planejamento, organização, coordenação, avaliação, 

e integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar. 

Diretor da escola: 

Silvia Cristina da Silva Brassaloti – Diretor de Escola – SQC-II-QM-SE. 

 Diretora de escola efetiva, residente no município de Populina. Iniciou sua 

carreira no Magistério Público Estadual há 22 anos, nesta escola. 

 Foi professora PEB I, professora coordenadora pedagógica por oito anos, 

também nesta escola. É PEB II de matemática, efetiva, acumulando cargo na EE 

“Dathan Cervo” de Indiaporã. Desde fevereiro de 2002 atua como gestora desta 

escola. 

 Tem formação em Magistério, Matemática e Pedagogia, especializou-se em 

“Gestão Educacional: Liderança Comunitária e Empreendedorismo Social”, pela 

Universidade de Campinas (UNICAMP). 

 

Vice Diretor da Escola: 

Ana de Arédis Alves – Professor de Educação Básica II – SQC-II-QM-SE, 

designada vice-diretor, nos termos da legislação vigente. 
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2.1.4.2. Núcleo Técnico – Pedagógico: 

Função: Proporcionar apoio pedagógico e técnico aos docentes, discente e pais, 

relativo à elaboração, acompanhamento, desenvolvimento e avaliação do Projeto 

Pedagógico da Escola. 

Professor Coordenador Pedagógico Ensino Médio: 

Vlamir de Carvalho Garcia – Professor de Educação Básica II , titular de cargo 

nessa UE, na disciplina de História – SQC-II-QM-SE. 

 Vlamir de Carvalho Garcia, RG: 17.516.375, reside à Rua Treze de Maio nº 

1442, na Cidade de Populina, SP. Ingressou no serviço público, no ano de 1991, no 

cargo de Inspetor de alunos.  

Licenciado em História (licenciatura plena) pela faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras (FAFICLE) de Jales – SP em 1992, iniciou trabalho docente no 

ano de 1994 lecionando na “Escola Padrão Modular João XXIII”, da cidade de 

Americana – SP. No ano 2000, ingressou como professor efetivo de história, na EE 

“Lesbino de Souza Alkimin”, em 2002 assumiu a função de Professor Coordenador 

Pedagógico da EE “Lesbino de Souza Alkimin” função que exerce até a presente 

data. 

Professor Coordenador Ensino Fundamental: 

Airton Agmar Polarini - Professor de Educação Básica II, titular de cargo nessa UE, 

na disciplina de Português – SQC-II-QM-SE. 

 Airton Agmar Polarini, residente à Rua Gustavo José da Silva, 405, Centro, 

Mesópolis, São Paulo. 

Iniciou a carreira docente como PEBI - Eventual em 1990, na EE “Adelino 

Bertani”, em Mesópolis - SP. 

Concluiu Licenciatura Plena em Letras em 1991 pela Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Jales (FAFICLE). Iniciando trabalho docente como PEBII, em 

1992. Exerceu a Função de Professor Coordenador do CIC (Centro de Informação e 

Criação) no Projeto Escola-Padrão. No ano de 2000 ingressou como titular de cargo 

na EE “Lesbino de Souza Alkimin” e em 2006 foi designado Professor Coordenador 

Pedagógico da Escola de Tempo Integral (PCP-ETI) nesta mesma Unidade.  
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Especializou-se em Língua Inglesa no Instituto “Hansa Language Center”, em 

Toronto, Canadá em 2001. 

 

2.1.4.3. Núcleo Administrativo: 

Função: Apoio administrativo ao processo educacional, auxiliando a direção na 

escola nas atividades relativa à documentação e escrituração escolar e pessoal; 

organização atualização de arquivos; expedição, registro e controle de expedientes; 

registro e controle de patrimoniais, bem como de aquisição, conservação de 

materiais e de gêneros alimentícios.  

 O núcleo administrativo é formado por um Secretário e sete Agentes de 

Organização Escolar. A escola conta com três funcionários efetivos e os demais 

foram contratados pelo convênio APM/FDE. São profissionais comprometidos e 

compromissados com o Projeto Político Pedagógico da UE.     

Participam de todas as reuniões e capacitações, demonstram capacidade em 

tomar decisões diante de situações rotineiras ou imprevistas. Todos são moradores 

do município. 

 

 

Funcionário 

 

Função 

Situação 

Funcional 

Grau de 

escolaridade 

Adalberto de Carvalho 

Garcia 

Secretário  SQC II – QAE 

Efetivo 

Ensino Médio 

Completo 

Suely Custódio Pereira 

Simão 

Agente de 

Organização 

Escolar 

SQC II – QAE 

Efetivo 

Superior Completo 

Angela Cristina Tonicioli 

da Silva 

Agente de 

Organização 

Escolar 

SQC II – QAE 

Efetivo 

Superior Completo 

Neiva Guimarães Rovati 

dos Santos 

Agente de 

Organização 

Escolar 

 

Contratado 

Ensino Médio 

Completo 
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Célia Maria Anselmo de 

Souza 

Agente de 

Organização 

Escolar 

 

Contratado 

Superior 

(cursando) 

Jean Michel de Oliveira 

Rodrigues 

Agente de 

Organização 

Escolar 

 

Contratado 

Superior 

(cursando) 

Maria Cristina Ventura Agente de 

Organização 

Escolar 

Contratado Superior Completo 

Milena Morais de 

Menezes 

Agente de 

Organização 

Escolar 

Contratado Superior 

(cursando) 

 

 

2.1.4.4. Núcleo Operacional: 

Função: Proporcionar apoio ao conjunto de ações complementares de natureza 

administrativa e curricular, relativas às atividades de zeladoria, vigilância e 

atendimento de alunos; limpeza, manutenção, e conservação da área interna e 

externa do prédio escolar; controle e manutenção e conservação de imobiliários, 

equipamentos e materiais didático-pedagógicos; controle, manutenção, conservação 

e preparo da merenda escolar. 

 Os funcionários de modo geral, são interessados e mostram-se responsáveis, 

participativos, atuantes e integrados a realidade escolar. São considerados 

educadores e contribuem com o processo educativo, interagindo em todas as 

atividades e projetos desenvolvidos. 

 

 

Funcionário 

 

Função 

Situação 

Funcional 

Grau de 

escolaridade 

Aurélio Alves Pereira* Agente de 

Serviços Escolar 

SQC II – QAE 

Efetivo 

Ensino 

Fundamental  

(até 4ª série) 
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Rosalina Rodrigues 

Sanches 

Agente de 

Serviços Escolar 

 

Contratado 

Ensino 

Fundamental 

(até 4ª série) 

Irani Scarpin Soler 

Arantes 

Agente de 

Serviços Escolar 

 

Contratado 

Ensino Médio 

Completo 

Valdeira Garcia de 

Souza 

Agente de 

Serviços Escolar 

 

Contratado 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

(até 5ª série) 

Neici Guimarães 

Rovati Pinto 

Agente de 

Serviços Escolar 

 

Contratado 

Ensino Médio 

Completo 

Lenice de Arruda  

 

 

Merendeira 

 

Contratado 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

(até 5ª série) 

 

 

2.1.4.5. Corpo Docente: 

Função: Desenvolvimento das atividades relacionadas ao processo ensino e 

aprendizagem dos alunos: 

  Participam da elaboração da Proposta Pedagógica da escola; 

  Elaboram e cumprem Plano de Trabalho, 

  Zelam pelo sucesso da aprendizagem escolar dos alunos; 

  Estabelecem estratégias de recuperação contínua para os alunos de 

baixo rendimento escolar; 

  Cumprem os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar; 

  Participam integralmente dos períodos dedicados ao planejamento 

escolar, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

  Colaboram com as atividades de articulação da escola com as famílias 

e a comunidade escolar. 
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O Quadro Docente da Unidade Escolar é composto por: oito Professores PEB 

II (Inglês, Atividades Artísticas e Atividades Esportivas).Ensino Fundamental, 36 

professores, assim distribuídos: Currículo Básico – vinte e três professores PEB II; 

Oficinas Curriculares: vinte e três professores PEB II; Ensino Médio (Diurno e 

Noturno): vinte e dois professores. 

Todos com formação universitária. A maioria construiu uma relação de 

pertencimento com a escola, assim mostram-se envolvidos, comprometidos e 

compromissados com o Projeto Político Pedagógico da U.E. 

Os professores do Currículo Básico do EF e EM e os professores das Oficinas 

Curriculares de 6º a 8ª série do EF, na sua maioria, têm realizado um bom trabalho 

educativo. Demonstram interesse em realizar suas funções com dedicação, 

compromisso e vontade e se esforçam acreditando na necessidade de mudança. 

 Apesar de muitos cursos de capacitação oferecidos pela Diretoria de Ensino 

e das ATPCs, alguns profissionais apresentam dificuldades para desempenhar suas 

funções na utilização da metodologia de ensino construtivista e interacionista de 

acordo com a Proposta Pedagógica da escola, para que possam adquirir 

competências e habilidades necessárias para enfrentar as dificuldades da sociedade 

globalizada em que vivemos. 

Com relação ao trabalho dos docentes e a Proposta Pedagógica da escola, 

Os professores realizam um trabalho, com o objetivo de tornar seus alunos críticos, 

participativos, conscientes dos direitos e deveres, das normas estabelecidas pela 

escola, tenham conhecimento científicos que possam servir para o exercício da 

cidadania. 

Como pontos positivos dos docentes, podemos destacar: trabalho coletivo e 

cooperativo, compromisso, experiências bem sucedidas e boa formação profissional. 

E, em relação aos negativos, cerca de 20% apresentam dicotomia entre teoria e 

prática, má preparação para o exercício do magistério e falta de conhecimento, 

necessitando de um acompanhamento constante pela Coordenação Pedagógica e 

da Direção. 
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Para melhorar o desempenho pedagógico do corpo docente são realizadas 

ações nas ATPCs, tais como: socialização dos assuntos abordados nas OTs, 

socialização de experiências bem sucedidas e atividades significativas, divulgação 

de resultados obtidos, preparação de aulas, estudos teóricos, levantamento de 

alunos com dificuldades e elaboração de atividades para recuperação contínua. 

 

2.1.4.6. Programa Escola da Família: 

Função: Trabalhar a cultura da paz, fortalecer e valorizar a Proposta Pedagógica da 

escola, oferecendo a comunidade a oportunidade da inclusão cidadã, despertando 

em cada um, o sentimento de pertencimento, através de  atividades educativas e  

recreativas durante os finais de semana, dentro dos  eixos: cultura, saúde, esporte e 

qualificação para o trabalho. 

 O Programa Escola da Família na Unidade Escolar é bem integrado com a 

“escola da semana”, Currículo Básico e Oficinas Curriculares, várias ações são 

realizadas em parcerias, tais como: Grupos de Dança, Teatro, Oficinas de Arte, 

Oficinas de Informática. 

  Esse é um projeto que realmente deu certo, contribui positivamente para o 

desenvolvimento do Protagonismo Juvenil, além de trazer para a escola, cerca de 

600 pessoas, na maioria crianças e jovens, que ficavam nas ruas durante os finais 

de semana. 

 Contamos com uma equipe de treze pessoas: como Gestora do programa na 

escola, a diretora da escola, Silvia Cristina da Silva Brassaloti, Educadora 

Profissional, a professora Ana Pinto Molina e mais onze Educadores Universitários, 

sem contar os voluntários, que ministram cursos de bordado, pintura em tecidos, em 

tela e mais. 

 

2.2. Linhas Básicas do Projeto Pedagógico da Escola 
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Introdução 
 

“Nós vos pedimos com insistência: não digam nunca isso é natural. Sob o 
familiar, descubram o insólito. Sobre o cotidiano, desvelem o inexplicável. 
Que tudo o que é considerado habitual provoque a inquietação. Na regra, 
descubram o abuso. E sempre que o abuso for encontrado, encontrem o 
remédio.”(Bertolt Brecht)                                                                                                                     

 

 Buscando, Planejando, Avaliando e Traçando Trajetórias... 

Ao se considerar a Escola e o Projeto Político Pedagógico com a organização 

do trabalho nela desenvolvido e respaldado em sua trajetória de experiências, nas 

ações concretizadas e nas frustradas, que foram vivenciadas e que permitem ao 

grupo de educadores refletirem sobre sua ação. 

Ao se associar “projeto” com a idéia de lançar para frente, e considerando que 

a dimensão política se evidencia na medida do comprometimento com a formação 

do cidadão para a sociedade na qual se insere e, na dimensão pedagógica onde se 

dá a definição das ações educativas; acredita-se que a escola pode, efetivamente, 

cumprir com sua intenção e sua proposta: seu fazer educativo. O político e o 

pedagógico são indissociáveis, implicando um processo contínuo de reflexão e 

discussão das questões que perpassam o dia-a-dia escolar. 

As dimensões política e pedagógica revestem o projeto de uma amplitude 

significativa. É a busca de organização do trabalho pedagógico da escola na sua 

globalidade, que passa pela relativa autonomia que tem de delinear sua própria 

identidade, resgatando-a como espaço público, lugar de debate, diálogo, fundado na 

reflexão e na prática dialética. 

O projeto político pedagógico deve ser entendido como uma construção 

contínua por todos os sujeitos envolvidos no processo educativo. Não coadunamos 

com a ideia de que é algo que deve ser elaborado com fins de arquivo ou para se 

encaminhar às autoridades educacionais como prova de tarefa burocrática e 

cumprida e sim, buscar um rumo, uma direção, colaborando para a aprendizagem 

que promova educação, direito de todos. 

O projeto político-pedagógico deve estar vinculado à melhoria da escola, e 

esta por sua vez, à mudança educativa. Além disso, a instituição escolar não pode 
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ser propriedade dos professores; ela deve incluir toda a comunidade educativa no 

planejamento de suas metas de melhoria.  

 

O PPP da escola não é um documento que reflete desejos e grandes 
palavras. Ele se torna um “lugar” da memória de uma realidade que é 
construída dia a dia. Um “lugar” no qual se pensa no caminho que está 
sendo feito a partir da reflexão indagadora do conhecimento que é gerado 
na prática. O PPP não se transforma, assim, em um documento: é uma 
parte da vida da escola e uma proposta “real” para continuar melhorando e 
aprendendo. (Hernandez, 2000 In. Revista Pátio, n.25, p.11, 2003).  
 

Dessa forma, ao reunir toda a equipe escolar, juntamente com a comunidade 

local para discutirmos as propostas para a EE ”Lesbino de Souza Alkimin”, “ETI” 

(Escola de Tempo Integral) para 2007, desencadearam-se e dinamizaram-se 

processos de mudanças muito mais amplos do que a simples reformulação de 

práticas, pois a reflexão conjunta sobre os princípios que firmam as especificidades 

da “ETI” favorece a coexistência de distintas perspectivas individuais, ampliando a 

compreensão coletiva sobre as dimensões do “ser escola, do ser educador e do ser 

educando” (Hoffman, Avaliar para promover: as setas do caminho, 2005). 

Partiremos, hoje para implementar uma “nova” proposta de escola, que 

permite o compartilhamento de ações capazes de envolver todos os segmentos, 

caracterizando-se como uma gestão eficazmente participativa, capaz de “olhar”, 

“estranhar” e atender as necessidades dos alunos em um processo de ensino-

aprendizagem mais amplo: aquele que vai além de proporcionar a apreensão de 

conhecimentos conceituais, que possibilita a apropriação de valores pessoais 

(atitudinais) e profissionais para o exercício da ética e da cidadania. 

           O que está em jogo, com certeza, é uma escola que se apresenta articulada. 

Onde gestores, juntamente com todos os segmentos internos e externos têm 

vínculos, inclusive mediatos com a esfera estadual. 

 

2.2.1. Proposta Pedagógica 

 “Se queres progredir não deves repetir a história, mas fazer uma 
história nova” (Gandhi) 
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 As sociedades contemporâneas depositam na escola a importante 

responsabilidade de organizar e desenvolver a formação de suas crianças e jovens 

para conviverem e atuarem de modo a promover o avanço social. Com isso o papel 

da escola torna-se cada vez mais significativo, já que sua atuação tem relação direta 

com as concepções e mundo, a percepção do outro e seus direitos, o entendimento 

da dinâmica social, os valores e as capacidades de ação que cada estudante 

desenvolve ao longo de sua escolaridade.  

  Para Pimenta (2006), a escola se caracteriza como um caldeirão de culturas 

em efervescência: a cultura científica (conhecimentos da matemática, da história, 

das artes, da geografia, das ciências, do movimento do corpo, da língua 

portuguesa); a acadêmica (formação e o modo de ser dos profissionais que nela 

atuam); a pedagógica (o currículo, as formas de organizar as turmas; o horário, as 

metodologias, as avaliações; as formas de administrar e controlar; as relações de 

poder); a social (formas de sentir, ver e pensar, os valores, as crenças das classes 

sociais das quais os alunos e os profissionais se originam); a cultura do mundo 

infantil e do mundo jovem; a cultura das mídias. Essas culturas carregadas de 

valores, tradições, expectativas, modos de pensar, de ser e agir, projetos e 

intenções diferentes, opostos, divergentes, conflitivos compõem a cultura da escola.  

 Dessa forma, qualquer proposta pedagógica, que implique em melhoria da 

escola que ignorar esse movimento de culturas e o papel que a sociedade do século 

21 espera da escola está fadada ao fracasso. 

 Assim, após reflexão profunda sobre a função social da escola em nossa 

comunidade e essa reflexão fundada no diagnóstico e sobre os acertos e falhas, 

uma vez que, pretendemos a melhoria da qualidade de ensino, chegamos a 

conclusão que nossa Unidade Escolar tem o dever de cumprir hoje, seu importante 

papel na formação de jovens, para que  estejam aptos a  viver  em uma sociedade 

plural e democrática.  

 É fundamental a introjeção de conceitos de cidadania, sociedade e 

companheirismo tendo como base os quatro pilares da educação propostos pela 
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UNESCO; aprender a ser, a conviver, a conhecer e a fazer. Assim no dia a dia, o 

educando como protagonista será capaz de: 

 Ser de uma maneira única e integra (competência pessoal); 

 Conviver respeitando a si mesmo e ao outro (competência relacional); 

 Conhecer assimilando e construindo informações e conhecimentos de que 

precisa para atuar positivamente no seu meio (competência cognitiva); 

 Fazer, produzir de maneira diferenciada e eficaz no competitivo mundo do 

trabalho (competência produtiva). 

 Inicialmente o conceito de cidadania a ser trabalhado com os alunos deverá 

ser a valorização da imagem do professor - ser humano pleno de virtude e defeitos. 

O professor deve ter a imagem de educador, respeitar seus alunos, como seres em 

formação, sujeitos a uma série de atitudes contraditórias, valorizar o trabalho do 

aluno, pois estes precisam do incentivo e estímulo. Segundo Paulo Freire, a tarefa do 

educador deve partir pela denúncia das injustiças sociais e anúncio das 

possibilidades de se construir um mundo melhor a ser compartilhado por todos. E 

isso só se dará mediante um trabalho coletivo, onde todos os docentes deverão estar 

envolvidos. 

  A educação escolar adquire grande importância nesse mundo, onde a 

sociedade é produto da revolução tecnológica, que já está gerando um novo tipo de 

desigualdade, a exclusão digital. Será preciso que a escola inove, propiciando aos 

“sem tela” o acesso a esses bens, que estão ligados a informações e conhecimentos. 

 É de suma importância a escola considerar o processo de “apropriação” do 

conhecimento sistematizado, utilizando-se de métodos pedagógicos vivos, 

significativos, partindo da realidade do aluno, e desenvolvendo a capacidade de 

resolver problemas, trabalhar em grupos, continuar aprendendo e agir de modo 

cooperativo, características cada vez mais valorizadas no mundo do trabalho. 

 O alvo da educação escolar será fazer com que o aluno se torne 

contemporâneo do seu tempo. Viva intensamente seu tempo e sua cultura e 

compartilhe com outros a tarefa de solucionar problemas, com conhecimento, 

determinação e discernimento. 
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 Assim a escola deve oferecer uma educação de qualidade, que dará 

oportunidades reais a todos de inserção no mundo de modo produtivo e solidário. 

O que queremos é formar o aluno competente no uso do conhecimento 

sistemático, crítico em relação ao contexto, consciente no uso de diferentes  

linguagens, criativo, autônomo, intelectual e moralmente capaz de fazer uso da 

liberdade com responsabilidade, em decorrência da consciência dos limites e julgar 

as questões como ser reflexivo. Fazer da experiência escolar uma oportunidade a ser 

livre e ao mesmo tempo respeitar as diferenças e as regras de convivência. 

Deve-se recuperar e aperfeiçoar o trabalho docente em sala de aula, onde o 

foco deverá ser a aprendizagem. Assim, é necessário construir uma prática docente 

centrada na participação do aluno. No ensino solidário, na análise da realidade 

vivencial do aluno, intervindo e recuperando continuamente, incorporando a 

tecnologia em favor da construção do  conhecimento e revendo também os critérios 

de avaliação do aluno com valorização do seu avanço. 

É preciso ainda que o professor conheça as aptidões e deficiências de cada 

aluno, e esteja atento para aproveitar os momentos favoráveis a aprendizagem. 

Compreender as diferenças individuais é fundamental, pois a aprendizagem ocorre 

de maneira diferente entre um e outro, por isso é preciso oferecer recuperação 

contínua e paralela a todos que necessitarem. 

A escola deverá ser uma “escola que aprende”, ver o currículo como espaço 

de cultura, conceber competências como eixo de aprendizagem, priorizar a 

competência de leitura e de escrita, articular as competências para aprender e 

favorecer a contextualização no mundo do trabalho. 

 Tendo em vista que nosso trabalho deve ser planejado, registrado, contínuo e 

ininterrupto, assumimos a postura de “vigilantes, pesquisadores, planejadores da 

educação”, para que nossa escola seja realmente uma inovação positiva em prol da 

aprendizagem significativa. 

 A importância do “bom clima” na vida da escola, a gestão inovadora, a 

valorização do aluno, do professor e da escola, o trabalho coletivo, o exercício do 

diálogo, a participação da família e da comunidade, a ressignificação do espaço 
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físico, o incremento da sociabilidade e a construção do sentido de pertencimento são 

aspectos que influenciam e contribuem positivamente no desenvolvimento de 

qualquer projeto/ação. 

 Temos como objetivos: promover mudanças e inovações nas metodologias e 

práticas pedagógicas para melhoria da qualidade de ensino; possibilitar aos 

educadores vislumbrar múltiplas soluções para os obstáculos de um contexto que 

cotidianamente sofre transformações; refletir sobre as práticas pedagógicas; discutir 

e planejar intervenções pedagógicas; incentivar o  uso das TICs (Tecnologia de 

Informação e Comunicação) no desenvolvimento das aulas; promover a troca e 

divulgar as experiências de  sucesso; fundamentar teorias sobre abordagens que 

envolvem o processo educacional, avaliação diagnóstica, mediadora e dialógica; 

criar e incentivar a cultura da auto-avaliação e registros; planejar e elaborar projetos, 

ações e aulas contextualizadas e significativas. 

 Propomos um novo “olhar” para a escola, atribuindo a ela uma identidade 

própria, buscando, planejando, avaliando, traçando trajetórias... 

Utilizaremos os ATPCs, tornando-os espaços de formação continuada em 

serviço, como um mecanismo imprescindível para o aperfeiçoamento da equipe 

escolar e consequentemente a melhoria da qualidade de ensino. 

A chave da formação contínua em serviço, coletiva e colaborativa que 

proporcionaremos está na intensidade da reflexão, sobre a teoria e sobre a prática. 

Criaremos tempos, oportunidades, espaços e estímulos para aprender e enriquecer 

uns aos outros e avançar profissionalmente e democraticamente como coletivo, 

fortalecendo o projeto educativo. 

Assim, buscaremos novas metodologias, centradas tanto nos modos de 

ensinar como nos modos de aprender, como: a colaboração e a cooperação, a 

investigação do meio e o trabalho de campo, a investigação-ação, os enfoques 

globalizados, o diálogo, a formulação e resolução de problemas, os grupos de 

discussão e reflexão, a avaliação diagnóstica, contínua, mediadora e dialógica, 

baseadas na teoria construtivista, que fomentam a interatividade dos alunos e os 

ajudam a desenvolver o pensamento. 
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Transformar a escola, superar o fracasso não é tarefa apenas de professores, 

gestores, pais e comunidade, a melhoria na educação é condição de cidadania, um 

desafio para toda a sociedade. Como afirma Perrenoud: 

 
A luta contra o fracasso escolar não pode ser senão sistêmica, coletiva, 
organizada para o longo prazo e perseguida por décadas. Cada ministro, 
pesquisador, movimento pedagógico que acredita ter a solução atrasa o 
movimento. Eles reforçam o pensamento mágico, a ilusão de que se 
encontrou finalmente a pedra filosofal. Quantas reformas não foram jogadas 
fora antes de produzir resultados? Quantas pistas interessantes não foram 
abandonadas por não conduzirem imediatamente ao milagre? Nosso 
conceito de mudança permanece mágico, ou tudo ou nada, como se os 
saberes, as práticas, as instituições pudessem mudar por decreto ou 
alguém tivesse a fórmula mágica. (Perrenoud, 1995, In Oyafuso e Maia 
1998 p.89). 
 

 Nesse sentido, não esperamos um milagre, nem possuímos a pedra filosofal, 

apenas pensamos e refletimos sobre a nossa condição atual e vimos que é possível 

implantar uma inovação educativa em nossa escola. É um sonho?  Talvez. Diante da 

dúvida, apostamos no sonho, o único que algum dia poderá ajudar-nos a desfrutar 

de uma escola culturalmente mais sábia, pedagogicamente mais atraente, mais 

democrática, mais igualitária. 

 

2.2.2. Diretrizes 

1. Envolver a escola e a comunidade no compromisso com a democratização do 

ensino, assegurando o acesso, a permanência do aluno, um ensino de melhor 

qualidade e maior tempo de permanência aos alunos, ajudando a construir 

uma nova realidade em nossa comunidade escolar, propiciando melhores 

condições para o aluno no mundo do trabalho, das relações sociais de forma 

que ele possa produzir e usufruir de conhecimentos, bens, valores, 

capacidade de decisão e poder de ação. 

2. A organização curricular irá manter o desenvolvimento do currículo básico do 

ensino fundamental, enriquecendo-o com procedimentos metodológicos 

inovadores, de modo a oferecer tempo complementar para o desenvolvimento 
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de novas oportunidades de aprendizagens, vivenciando atividades nas 

diferentes oficinas curriculares. 

3. A escola deve reconhecer a identidade pessoal dos alunos e coletiva dos 

professores, funcionários, comunidade e outros profissionais definindo as 

formas de convivência democrática desse universo. 

4. Traçar o perfil da escola, através do Plano de Gestão, com duração 

quadrienal, contemplando as intenções comuns de todos os envolvidos que 

norteiam o gerenciamento das ações escolares e operacionaliza a Proposta 

Pedagógica. 

5. Os alunos, ao aprender os conhecimentos e valores, estarão constituindo 

suas identidades como cidadãos em processo, capazes de ser protagonistas 

de ações responsáveis, solidárias e autônomas em relação a si próprios, às 

famílias e à comunidade. 

6. Através das múltiplas interações, entre professores/alunos, alunos/livros, 

vídeos, internet, materiais didáticos e a mídia, desenvolver ações inter e 

intrassubjetivas para gerar conhecimentos e valores transformadores e 

permanentes. Valorizando o diálogo, em suas múltiplas manifestações, como 

forma efetiva de educar, de ensinar, de aprender com êxito, através dos 

sentidos e significados expressos pelas múltiplas vozes, no ambiente escolar. 

7. Promover a formação continuada da equipe, oportunizando cursos de 

capacitação, visando à melhoria constante da qualidade de ensino. 

8. A igualdade de condições para o acesso, permanência e a progressão dos 

estudos. O Ensino Fundamental em regime de progressão continuada, exceto 

na última série do EF que é de regime de promoção parcial de estudos, e o 

Ensino Médio em promoção parcial de estudos. 

9. A garantia das formas de ingresso, classificação e reclassificação, observada 

as normas, as diretrizes para o atendimento da demanda escolar. 

10.  Realizar o controle sistemático da frequência dos alunos às atividades 

escolares e adotar medidas de compensação de ausência aos alunos com 

faltas justificadas. 
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11.  A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber. 

12.  Atender os interesses da comunidade escolar instalando Projetos Especiais 

Esportivos. 

13. Envolvimento real da comunidade em todas as atividades do Programa 

Escola da Família nos finais de semana, com as atividades integradas 

durante a semana, transformando a escola em um centro de convivência, 

solidariedade e desenvolvimento pessoal. 

14.  Atender de forma adequada e eficaz à diversidade da população 

demandatária, destinada aos jovens e adultos que não pode efetuar ou 

concluir os estudos na educação básica na idade própria através do 

atendimento no Ensino de Jovens e Adultos (EJA). 

15.  A escola deve transformar-se em organismo vivo e atuante na vida da 

sociedade, desenvolvendo suas próprias iniciativas e identificando suas 

necessidades, criando condições para que promova uma adequada 

autonomia de ação. As instituições escolares, Associação de Pais e Mestres e 

Grêmio Estudantil têm a função de aprimorar o processo de construção de 

autonomia da escola e as relações de convivência intra e extra-escolar. 

16.  Acreditar na possibilidade de construção coletiva do conhecimento na escola, 

na tentativa de romper com uma prática reprodutivista, centrada na 

memorização. 

17.  O estabelecimento dos princípios éticos, políticos e estéticos que nortearão 

as ações pedagógicas. 

18.  Os conteúdos são elementos imprescindíveis à compreensão da realidade e 

instrumentos para a ação do indivíduo na sociedade. São recursos que 

resgatam a essência e significação do trabalho na sua vida. 

19. Desenvolver habilidades e competências que são necessárias para a vida em 

sociedade. 

20.  Conscientização da importância e valorização do trabalho exercido entre as 

diferentes profissões, onde a dignidade e o respeito devem prevalecer. 
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21. Compreensão da ciência numa perspectiva histórica, política e cultural para 

desnudar a ciência de seu caráter “dogmático”, guardiã da verdade. 

22. Desenvolver o espírito crítico para a compreensão e transformação da 

realidade social. 

23. Estímulo à discussão, o diálogo permanente, o estudo, a pesquisa e a posse 

dos conhecimentos nos tempos atuais. 

24. Experiências que permitem educar-se, num processo ativo da construção e 

reconstrução do objetivo, numa interação entre estruturas do ambiente, 

transformando-se em um organismo vivo e atuante na vida em sociedade. 

25.  Ternura e respeito a todos os envolvidos na aprendizagem: profissionais da 

educação, funcionários, alunos, pais. 

26. Despertar o educando para o diálogo em suas múltiplas formas, ajudando-o a 

compreender-se melhor enquanto sujeito, permitindo-lhe construir significados 

pessoais a cerca do sentido de sua existência, através do Ensino Religioso. 

27.  Dar significância ao conhecimento gerado através da contextualização. 

28.  Valorizar a interdisciplinaridade, onde os espaços pedagógicos ( disciplinas, 

oficinas curriculares, projetos, estudos de caso, pesquisas, estudos do meio ) 

devem, sempre abrir oportunidades para a prática interdisciplinar, evitando 

uma visão fragmentada da realidade. 

29.  Avaliação como princípio: “O aprimoramento da qualidade de ensino” 

 A avaliação é essencial a educação. Inerente e indissociável enquanto 

concebida como problematização, questionamento, reflexão sobre a ação. 

“Educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que vivemos para 

superar contradições, comprometendo-se com esse mundo para recriá-lo 

constantemente”. 

 Numa dimensão educativa, os erros, as dúvidas são episódios altamente 

significativos e impulsionadores da ação educativa. Avaliar é dinamizar 

oportunidades de ação e reflexão, num acompanhamento permanente do 

professor, favorecendo a aprendizagem bem sucedida. 
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 No contexto da construção do conhecimento a avaliação descarta a ideia da 

dúvida e do erro como sinônimos de falta de conhecimento e fracasso: ao 

contrário, estudos mais recentes revelam a importância da análise das 

respostas do aluno, mas também a de seus erros. Existe uma lógica 

escondida do erro, reveladora dos procedimentos, das representações e dos 

modos de raciocínio dos alunos. 

 No processo de construção de conhecimento a avaliação ocupa um lugar 

central, avaliar significa poder regular as mediações em favor das 

construções, mais do que isso significa observar se o aluno está 

desenvolvendo critérios de auto-avaliação. Ele sabe escolher por si mesmo? 

Antecipa, planeja, decide? Pondera os diferentes aspectos de cada situação? 

Defende seus pontos de vista, aceita e faz seu melhor argumento? Tem 

projetos pessoais e coletivos? 

 A avaliação no processo de ensino e aprendizagem será realizada de forma 

contínua e formativa, devendo diversificar os tipos de instrumentos com o 

objetivo de, estrategicamente, coletar maior variedade de informações sobre o 

aprendizado do aluno e o trabalho do professor. 

30. A avaliação interna, realizada pelo Conselho de Classe/ Série/Termo,  

Conselho de Escola, Grêmio Estudantil e Associação de Pais e Mestres, num 

processo permanente, em momentos previstos no Calendário Escolar e 

extraordinário dependendo da necessidade para análise, orientação e 

correção, quando for o caso, dos procedimentos pedagógicos, administrativos 

e financeiros da escola. 

31. A escola contribuirá para que as relações sociais sejam de igualdade, 

estimulando o aprendizado do diálogo, do construir com, do trabalhar com, do 

entender-se com. Atenta ao processo de desenvolvimento físico, afetivo e 

emocional, próprio de cada um. A comunidade escolar deverá se mobilizar 

para reconhecer, respeitar e conviver com as diferenças individuais, de 

turmas, de idades, de papéis, de funções, de idéias, e mais. Isto requer novas 

posturas de todos que participam do processo educativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        54 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E.“LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

32. Planejamento e execução de aulas participativas, que valorizam a iniciativa, 

os avanços individuais e o crescimento coletivo. 

33. Acompanhamento nos horários de recreio e almoço de inspetores de alunos 

e equipe gestora para instaurar e cultivar na escola postura de respeito 

mútuo, tolerância e amizade. 

34. Manter as reflexões de forma coletiva, uma vez que  todos devem participar 

desse processo cooperativo e participativo, entre os colegiados: Conselho de 

Escola e Conselho de Classe/Série/Termo, as instituições: Associação de 

Pais e Mestres e Grêmio Escolar e com demais órgãos de apoio à escola e da 

comunidade onde estamos inseridos. 

 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, assim a Equipe de Gestão estará contribuindo para interiorizar e 

conscientizar todos os membros da comunidade, de suas respectivas 

responsabilidades, mormente a dos pais cada vez mais carentes de valores, que 

esperam e sonham com a transformação da sociedade pelos seus filhos ou sejam 

nossos alunos.  

 

2.3. Descrição analítica dos principais processos de gestão, seus desafios e 
relação entre estes e os resultados de aprendizagem dos alunos. 
 

2.3.1.  Gestão de Resultados Educacionais 

“Em relação à aprendizagem, uma avaliação a serviço da ação não tem por 
objetivo a verificação e o registro de dados do desempenho escolar, mas 
observação permanente das manifestações de aprendizagem para proceder 
a uma ação educativa que otimize os percursos individuais”. (Hoffmann, 
2005)                                                                                                    

 
A partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases 

9394/96, além das avaliações internas devem as instituições públicas participar  das 

institucionais, visando o redimensionamento de suas práticas avaliativas em favor de 
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uma aprendizagem significativa dos alunos, dos procedimentos metodológicos do 

professor e do aprimoramento da escola (Progestão, mód. IV, 2001, p. 98). 

Embasada num ideal de qualidade de ensino, temos priorizado em nossos 

projetos-ações, práticas reflexivas sobre o processo avaliativo. 

Dentre elas, a equipe escolar, juntamente com a equipe gestora e a 

supervisão de ensino faz um acompanhamento permanente dos avanços que os 

alunos apresentam.  Para referendar nossa afirmativa, obtivemos no primeiro 

semestre de 2006, um percentual de melhoria na frequência, permanência e 

aproveitamento, em relação a 2005 de aproximadamente 20% . 

Nossos saberes ampliados pelo Curso Progestão, difundidos para toda a 

comunidade escolar, facilitou-nos na implantação e implementação da Escola de 

Tempo Integral. As dificuldades que persistiam no ambiente escolar como entraves 

para o bem maior que é a aprendizagem dos alunos foram diagnosticadas e buscou 

se procedimentos passíveis de melhoria na organização da escola. Para isso 

instituímos avaliações dos espaços de reuniões coletivas, das estratégias utilizadas, 

autoavaliação, discussões coletivas acerca dos procedimentos metodológicos, 

avaliação contínua do desempenho do aluno (prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos) e oferecimento de recuperação contínua. Realizamos 

monitoramento nos ambientes escolares a cada mês com os alunos, semanal com 

os professores e bimestralmente com a família e comunidade. 

Todos os segmentos que fazem parte da grande família “ETI-Lesbino” 

avaliam a “ETI” como a “alavanca” da política pública do Estado de São Paulo em 

benefício de uma escola de qualidade.  

 

2.3.2. Gestão Participativa 

“Tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em 
torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem 
um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder 
fazer nesse sentido ainda é pouco ainda, considerando o trabalho imenso 
que se põe diante de nós que é o de assumir esse país democraticamente. 
(Paulo Freire) 
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Depois de um longo período militar de exceção, estamos (re)aprendendo a 

praticar a democracia. Mobilizamos toda comunidade escolar e local a participarem 

desse ideal democrático de construção coletiva revigorando nossos colegiados: APM 

e Conselho de Escola, institucionais de apoio como Grêmio Estudantil e também as 

Parcerias. 

Procuramos implementar na escola o espírito de uma instituição pública 

participativa, onde os diferentes “atores” do processo de conhecimento e decisão, do 

planejamento e da gestão democrática participam e constroem um processo de 

aprendizagem, associando os conhecimentos sistematizados aos saberes não 

formais com o objetivo e intencionalidade política e pedagógica que gera uma nova 

práxis social. 

(...) a implementação de novos formatos de organização e de partilhamento 
de poder na escola implica no redimensionamento da cultura escolar 
autoritária que temos. A busca de ações que fortaleçam uma cultura de 
participação envolvendo a comunidade  local e escolar constitui meta 
comum de pais, alunos, professores, funcionários e gestores. (Progestão , 
mód. II, P.17) 

 

 O Conselho de Escola/APM, órgãos colegiados, no qual participam 

ativamente a comunidade escolar e local, em sintonia com a gestão da escola, 

tomam decisões coletivas nas áreas: administrativa, financeira e político-pedagógica, 

acompanhando o desenvolvimento da prática educativa, do processo ensino-

aprendizagem (principal foco), que é sua tarefa mais importante. Buscando avançar 

na gestão democrática e participativa, nosso Conselho de Classe, Série e Termo, 

que outrora acontecia nos finais de bimestres em apenas um dia, com a presença da 

equipe de gestão e professores passou a ter duração de uma semana, com a 

presença de todos os alunos da classe, cerca de 80 a 90% de pais e/ou 

responsáveis, professores do Currículo Básico e Oficinas Curriculares, e Equipe 

Gestora. 

 É um momento rico em análise dos avanços e dificuldades dos alunos, do 

desempenho dos professores e da equipe escolar, onde nós, da equipe gestora 

temos a missão de mediar e conduzir a reunião de Conselho de forma democrática, 
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usando sempre o bom senso para resolver situações de conflitos, que possam 

surgir, não perdendo de vista o resgate da autoestima dos alunos. 

 Durante as reuniões dos Conselhos de classe/série e termos, que levam 

aproximadamente de 90 a 120 minutos cada uma, os demais alunos de outras 

classes e séries, continuam em atividades normais, sob a responsabilidade de 

estagiários, alunos monitores ou sob a supervisão de funcionários da escola. 

Quanto aos pais e alunos, ao tomarem ciência do rendimento escolar, têm 

total liberdade para darem opiniões e reivindicarem seus direitos quanto às 

condições de aprendizagem que a escola oferece. 

 Nossa preocupação é com o resgate da autoestima do aluno, tornando-o 

consciente, crítico, criativo e interessado. Para isso valorizamos toda evolução que 

eles apresentam. Caso solicitem ou a equipe perceba a necessidade, são atendidos 

pela coordenação pedagógica e direção para possíveis encaminhamentos. 

São feitos registros da reunião em Consolidados, Boletins e Fichas de 

Acompanhamento e, anteriormente ao dia do Conselho é realizado pelo Professor 

Coordenador Pedagógico, Vice-diretor ou Diretora, um questionário – Ficha de 

Avaliação Bimestral da Sala, que é respondido pelos alunos e levado até o 

Conselho.  

 Essa prática tem possibilitado ao educador verificar sua postura frente ao 

processo ensino-aprendizagem, sua coerência entre a práxis pedagógica e a 

proposta da escola; aproximação e melhor relacionamento entre professor/aluno, 

família/professor, aluno/família; o comportamento do aluno frente à classe, ao 

professor, à escola, aos pais; se há coerência entre critérios de avaliação adotados 

pelos diferentes professores; avaliação do trabalho do professor pela visão do aluno; 

envolvimento da família com a aprendizagem dos filhos. 

Consideramos que um dos principais papéis do gestor é dar condições para a 

melhoria da educação através da integração e ampliação do saber da comunidade, 

bem como do saber do aluno. Para isso, temos procurado novas oportunidades 

educacionais, por meio de parcerias que nos permitam realizar projetos, compartilhar 
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responsabilidades e compromissos, integrando as pessoas na definição dos 

objetivos, avaliação e na apropriação dos resultados da ação educativa. 

Através dessa experiência inovadora em gestão compreendemos que 

parceria não é geração espontânea, mas sim, que depende de um “saber-fazer” 

específico de planejamento, ou seja, uma gestão pró-ativa e empreendedora. 

Quando a “Lesbino” foi relacionada para fazer parte do projeto ETI, 

levantamentos foram feitos sobre as empresas, voluntários e possíveis organizações 

de se tornarem nossos parceiros, e a partir disso, procuramos “trazê-los” para a 

escola, seduzindo-os com a divulgação das ações e conquistas alcançadas.  

No cenário estadual, prêmios foram ganhos, por exemplo: a “Lesbino-ETI” é 

tetracampeã na Gincana da Cidadania; 1º lugar em Festivais de Danças e Teatros; 

Destaque em participação e número de pessoas em finais de semana no Programa 

Escola da Família, dentre outros.  

Depoimentos como esses: “Essa escola respira arte” expresso pela Ilma Sra. 

Coordenadora do Projeto Escola da Família, Cristina Cordeiro; “O dinamismo que 

essa escola apresenta deve-se à maneira pela qual é gerida”, Ilma Sra. Roseli 

Ventrela, Coordenadora de Arte da Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas (CENP); “Essa é uma verdadeira escola integral”, dito pela Exma Sra. 

Secretária da Educação Dra. Maria Lúcia Vasconcelos, em visita à escola no dia 

07/08/06, são proferidos pelos nossos ilustres visitantes, mostrado-se como reflexos 

da comunicação e socialização de informações e outras atividades que a “Lesbino” 

desenvolve para difundir o trabalho realizado nesse espaço aprendiz.   

Projetos de Sensibilização, fóruns, reuniões otimizadas, transparência na 

gestão financeira – balancetes, incentivo ao protagonismo juvenil, abertura e 

ampliação do espaço escola para a comunidade com empréstimo do prédio escolar 

para a realização diversificada de eventos fortificam esses argumentos de que 

investir na escola  é uma boa parceria. 

Outro fator preponderante que reforça a credibilidade de gerenciamento, de 

acordo com alguns membros da comunidade e que favoreceu a possibilidade de 
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novas parcerias é o vínculo afetivo-histórico que temos com a história da escola, da 

comunidade e da cidade.  

  Através da atuação de nossos parceiros: professores, funcionários, alunos, 

pais e comunidade local e algumas empresas pequenas que não medem esforços 

na busca de uma escola eficaz, oferecendo um ambiente receptivo, prazeroso, 

agradável e feliz. 

No entanto o que mais nos surpreende é o voluntariado: professoras: de 

dança, artesanato, teatro, pedreiros, pintores, dentre outros, que doam seus talentos 

para que os alunos recebam uma educação integral, respeitando seus ritmos e 

individualidades.  

Porém, novos desafios nos colocaram à prova: o tão sonhado êxito na 

aprendizagem. Diante da implantação do Projeto Escola de Tempo Integral, 

observamos que a Escola necessitava de espaços físicos com potencial educativo, 

que não fossem enfadonhos e que se diferenciassem das salas de aula tradicionais 

e mais uma vez o compromisso da comunidade educativa escolar empenhada em 

realizar ações contempladas no projeto político pedagógico da escola, juntamente 

com a comunidade local, e os parceiros mostraram-se colaborativos, dispostos a 

superarem as dificuldades, numa ação coletiva e consciente, abraçando o ideal 

proposto.  

O resultado dessa comunhão de objetivos é o sucesso das construções de 

novos ambientes de aprendizagem, áreas praticamente “abandonadas”,  situadas no 

âmbito escolar emergindo o parque infantil, e majestosamente o “Espaço de 

Reflexão e Leitura”, com 270m2 de construção por 210m2 de revitalização, 

tornando-se um local propício ao desenvolvimento das aulas de leitura e tantas 

outras práticas educativas da ”ETI”: Dentre elas: saraus literários, peças teatrais, 

releituras, danças, pintura ao ar livre, Lien Ch’i, atividades físicas, ponto de encontro, 

cartão postal da UE e patrimônio da comunidade. 

 Espaço que resgata e enaltece a autoestima das incontáveis mãos que 

participaram da execução desse projeto.  
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Acreditamos que o êxito de qualquer organização humana passa pelo capítulo 

da liderança, por isso, nossa gestão busca nos diversos segmentos escolares 

descobri-las, possibilitando nos momentos coletivos a descentralização na tomada 

de decisões visando a melhoria da educação e da formação humana.   

 

2.3.3. Gestão Pedagógica 

 
(...) As práticas pedagógicas emancipatórias são aquelas que trabalham 
pela revalorização das relações interpessoais de solidariedade e de 
cooperação. “Desvendando mecanismos de dominação e desenvolvendo 
processos de constituição da identidade que possam levar ao 
inconformismo com dominação social e à conquista da autonomia.” (Inês de 
Oliveira) 
                                                                                                                                      

 
 Há vários anos, de acordo com as políticas difundidas pela SEE, nossa escola 

desenvolve a pedagogia de projetos, que visa melhorar a qualidade de ensino e o 

envolvimento dos alunos e da comunidade. Entretanto, essa prática gerou escassez 

de tempo e espaços pedagógicos, tão necessários para a vivência dessa 

metodologia.  

Para amenizar essa problemática diagnosticada, promovemos a articulação 

entre os professores do ensino regular com os educadores e voluntários do 

Programa Escola da Família, compartilhando ações como: ensaios de danças, 

teatros, músicas, estudos e produções na sala de informática.  

  Com a política pública inclusiva vigente do Estado de São Paulo, que 

contempla o aumento da permanência do aluno na escola, por meio do Projeto 

Escola de Tempo Integral vimos a possibilidade de superação dos nossos entraves 

quanto a ampliação de espaços educativos essenciais para o desenvolvimento de 

nosso Projeto Político Pedagógico tornar-se realidade. 

A ideia de se organizar o conhecimento escolar em forma de projeto visa o 

envolvimento dos alunos numa aprendizagem de procedimentos que lhes permitam 

organizar as informações, descobrindo as relações que podem estabelecer a partir 

de um tema ou de uma situação-problema. 
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No ano de 2006, através do tema central – “Equilíbrio” – desenvolvemos 

atividades nas diferentes áreas do currículo básico e das oficinas curriculares 

propostas a partir da articulação entre os objetivos dessas áreas em torno da 

temática escolhida.  

A articulação entre professores das oficinas e os docentes do currículo básico 

foram possibilitadas nas ATPCs, que ganharam um novo perfil, pois após 

diagnóstico copilados em autoavaliações  sentiu-se a necessidade de as oficinas 

curriculares integrarem-se em torno do Projeto multi e interdisciplinar “Equilíbrio” e 

essa relação gera uma aprendizagem integral, possibilitando o redimensionamento e 

o enriquecimento da estrutura organizacional da escola, permitindo, desse modo, 

que cerca de 90% das atividades realizadas pelas oficinas se desenvolvam nos 

novos ambientes pedagógicos disponibilizados, dentro e no entorno da Unidade 

Escolar.  

Outra medida adotada e que trouxe resultados positivos na aprendizagem foi 

à implantação, após decisão coletiva, de um horário flexível, conforme as 

necessidades de cada ação protagonizada pelos educandos. 

Os resultados do investimento dessa gestão compartilhada se traduzem no 

fato de que a maioria dos que nela atuam, conhece sua função e a realiza com 

prazer, compromisso e ética.  

A gestão participativa e democrática resultante do compromisso de todos, 

inclusive conta com o acompanhamento constante da supervisora de ensino nas 

reuniões pedagógicas, orientando a equipe escolar, quando se faz necessário, por 

meio de diálogo aberto e construtivo influencia positivamente na questão 

pedagógica.  

Acreditamos na importância de uma liderança capaz de coordenar e dar curso 

as ações, mediando conflitos que decorrem naturalmente desse tipo de processo. 

Ainda que o desenvolvimento das ações obedeça a uma delegação de 

responsabilidades, onde cada um dos atores envolvidos desempenha determinado 

papel, o dia-a-dia escolar também dispensa uma boa dose de solidariedade e 
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cooperação. Nesse caso, é comum o estabelecimento de laços de ajuda mútua, 

condição “sine qua non” para o sucesso da escola. 

Trabalhar coletivamente não é tarefa fácil. É necessário superar barreiras, 

uma vez que a afinidade pessoal e profissional é algo que não existe a priori, mas 

que precisa ser construída paulatinamente. 

 De acordo com as dificuldades apresentadas e registradas nos portfólios 

individuais dos alunos e diário de bordo dos professores no decorrer das aulas, 

redimensionamos coletivamente as metodologias para as possíveis soluções.  

Os temas priorizados e utilizados na condução de nossas reuniões foram os 

“pontos frágeis” que consideramos como entraves no desenvolvimento das 

atividades/ações programadas: Avaliação como instrumento essencial que permite 

detectar os avanços e dificuldades dos alunos em detrimento às práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores, permitem novas reflexões e práxis; 

necessidade de criar e oferecer situações de aprendizagem nas oficinas curriculares, 

através de atividades significativas, contextualizadas, dinâmicas, lúdicas e 

prazerosas, que elevem a auto-estima dos alunos; utilização das  tecnologias de 

informação e comunicação (TICs), como recursos necessários para a atual 

conjuntura  em que vivemos, ou seja uma “aldeia global”. 

 Esse diagnóstico tem nos levado a adotar procedimentos que estimulam o 

interesse e a participação dos alunos enquanto sujeitos em ações pedagógicas, 

pautadas pela inovação e pelo enfoque diferenciado em relação as atividades 

realizadas nas aulas do currículo básico, tais como: a possibilidade do encontro com 

integrantes no comércio e setor produtivo e o meio natural do município, através de 

pesquisas de campo, coleta de dados, a promoção de ações empreendedoras nas 

aulas, onde os alunos após conhecimento e capacitação começam a produzir 

objetos e utensílios de decoração para a venda e reinvestimento dos lucros, tudo 

isso nas oficinas de empreendedorismo social; a utilização do espaço de reflexão e 

leitura como palco para a montagem, ensaios e aperfeiçoamentos dos grupos de 

dança, teatro e atividades artísticas nas oficinas de arte e atividades esportivas e  

motoras, além do trabalho realizado pelas oficinas de filosofia que promovendo um 
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resgate da pedagogia clássica, ou seja, aulas ao ar livre, assim como eram 

ministradas pelos grandes filósofos gregos, dentre eles, Sócrates e sua eterna busca 

pelo auto conhecimento, possibilitado pelo contato direto com o meio natural.  

Quanto às aulas de informática, com ênfase no conhecimento e manuseio dos 

recursos tecnológicos, muito incentivados por essa equipe gestora, sintonizados com 

os avanços, necessidades e exigências do mundo contemporâneo, tornaram-se 

momentos aprendentes e essenciais, uma vez que, a maioria dos alunos não possui 

esses recursos tão necessários em sua vida cotidiana. 

 Muitos são os resultados positivos que a ETI tem nos proporcionado: 

crianças que ficavam em suas casas sozinhas,  nas ruas, nos córregos, hoje, estão 

na escola, vivenciando novas oportunidades, principalmente nos campos da arte, 

dos esportes, das tecnologias e isso têm contribuído significamente na apropriação e 

produção dos conteúdos sistematizados; aumento da auto-estima do alunado; 

alimentação adequada e nutritiva oferecida e a prática de ações educativas, com 

almoço dirigido, mediante noções de higiene, comportamento à mesa, utilização de 

talheres (garfos e facas doados pelas famílias), aproveitamento de alimentos para 

não haver desperdícios, tem gerado mudanças de comportamentos e hábitos 

saudáveis, exploração de locais extra-escolares com potencial educativo, 

favorecendo o estudo do meio e a contextualização dos conteúdos; oportunidades 

para os professores repensarem suas práticas e adotarem posturas inovadoras, 

tornando suas aulas mais agradáveis; aflora o sentimento de relações interpessoais, 

fortalecimentos das relações afetivas aluno/aluno, aluno/professor, 

aluno/funcionários, alunos/gestores, por terem mais tempo para “olharem”, 

“conhecerem”, “estranharem” e “ouvirem” . 

 Dificuldades? Temos, afinal,  mudanças de paradigmas envolve tempo e 

reflexões... 

 Alguns professores, uma pequena parcela, não assumem sua verdadeira 

função na ETI, possuem posturas arraigadas, nossa sala de leitura não comporta o 

acervo que a escola possui e limita a entrada dos alunos para realização de 

atividades coletivas; “perdemos”  no ano de 2006 nossa sala de professores, com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        64 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E.“LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

isso, não existe um espaço adequado para que os nossos docentes possam realizar 

suas tarefas pedagógicas.  

 

2.3.4. Gestão de Pessoas 

“Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me 
é possível o diálogo.” (Freire, 1979) 

                                                                                                           
 Discorrer sobre a gestão de pessoas dentro da escola, nos leva a uma 

reflexão sobre a escola que tínhamos num passado não muito distante. Apesar de 

contar com os colegiados como a APM, o Conselho de Escola e o Grêmio Estudantil, 

Conselho de Classe, Série e Termo, que atuavam significativamente, desde que não 

ultrapassassem os limites impostos e determinados pela Direção da Escola. 

Ambiente onde faltava estímulo a participação, com excesso de atitudes 

centralizadoras, não possibilitando a construção coletiva do Projeto Político 

Pedagógico, marcas dessa escola, que há pouco tempo, vem passando por um 

processo de redimensionamento, avançando, principalmente com a implantação da 

Escola de Tempo Integral, associada às capacitações da SEE por meio do Pró-

Gestão no que se refere ao compromisso com a questão pedagógica, no 

relacionamento e articulação entre os integrantes da comunidade escolar, que 

capitaneados pela firmeza e liderança inconteste da equipe gestora, através de 

ações e atitudes inovadoras, promovem as mudanças que transformam a maneira 

de ver, pensar e agir pedagogicamente e administrativamente. 

          Compromissada com as relações interpessoais, cursos e capacitações em 

serviço, estratégias de atendimento nas ATPCs produtivas, (investindo em 

inovações e revisão de práticas para que tenha excelência no atendimento ás 

pessoas, contemplando a auto estima favorecendo ações que integram  

escola/comunidade.  

A Equipe Gestora, como grande articuladora da escola, esforça-se para criar 

canais adequados de comunicação e interação. Enquanto os professores  estão 

mais envolvidos na dinâmica educativa e os funcionários na realização de suas 

tarefas de apoio, estamos atentos a todos os aspectos que garantam o alcance dos 
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objetivos da escola, mantendo um  bom clima entre todas as pessoas que fazem 

parte da comunidade escolar e local,  realizando reuniões periódicas com/entre 

todos os segmentos, ouvindo todas as opiniões.  

Procuramos atender às solicitações da comunidade, ouvimos com atenção o 

que os membros/segmentos têm a dizer e submetemos nosso trabalho às 

avaliações da comunidade e dos conselhos ou órgãos e colegiados. 

Para isso criamos ambientes físicos confortáveis para assembléias e reuniões 

com o objetivo de tornar a escola um espaço de sociabilidade. 

 
(...) reunião é um instrumento fundamental à gestão democrática, 

pois ela possibilita articular, socializar informações, discutir e tomar 
decisões. Para que uma reunião seja bem sucedida, ela precisa ser 
planejada com antecedência. A coordenação de uma reunião tem papel 
fundamental no seu sucesso. (Progestão, mod. II, p.78). 

 

Mudamos a maneira de atendermos os pais, atualmente, atendemos com o 

princípio de que somos um elo entre professores e pais de alunos e os levamos até 

os docentes quando necessário. 

O trabalho dos professores e funcionários é reconhecido através de estímulos 

e valorização das funções e atividades realizadas mediante a divulgação e 

socialização na escola, na comunidade, na DE e nas mídias, onde suas experiências 

de sucesso são apresentadas  a sociedade.  

 

2.3.5. Gestão de serviços de apoio, recursos físicos e financeiros 

Gerir os recursos materiais e o patrimônio escolar é mais do que 
providenciar, a tempo e a hora, os meios necessários para o trabalho 
escolar. (Prógestão – Mód. VII, p. 119) 
       
                                                                                     

  A escola, pela gestão compromissada e pela credibilidade adquirida perante a 

comunidade que vem se consolidando através da busca incessante da qualidade de 

ensino, decorrente da consistência do projeto pedagógico, sentiu que era necessário 

planejar e tomar novas medidas para manutenção, preservação e uso do patrimônio 

físico, materiais pedagógicos permanentes e de consumo, bem como a conservação 

da higiene e limpeza do prédio e arredores. 
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  No início de 2011, junto aos colegiados, realizamos um levantamento sobre 

as condições do prédio e dos equipamentos que necessitaríamos para melhor 

atender nossos alunos. 

“A manutenção, conservação e segurança do patrimônio escolar exigem o 
permanente monitoramento das condições de funcionamento da escola e 
um conseqüente plano de prevenção. (...) A comunidade pode e deve 
discutir os padrões de funcionamento que quer para a sua escola, definindo 
como vai fazer para consegui-los. Para isso, é preciso dispor de um 
instrumento de verificação das condições de funcionamento da escola, de 
tal maneira que seja possível fazer o monitoramento da qualidade desejada. 
(Progestão, Mód. VII, p.79 e 80.) 

 

  Coletivamente definimos um plano de ação imediata para manutenção e 

conservação do patrimônio para o ano, cuja primeira ação foram reparos e pintura, 

pois estávamos recebendo a verba “Pintura na Escola 2006”.  

Embora muitas decisões/ações devam ser otimizadas de imediato, conforme 

surge o problema, tipo: goteiras, telhas quebradas, reatores e lâmpadas queimadas, 

equipamentos quebrados, entre outros.  

Somos muito atentos e preocupados com o ambiente escolar, assim 

juntamente com a APM, conseguimos parceiros que investiram na colocação de 

portas nas salas de aula, portões e grades na fachada da escola. 

No planejamento, também junto aos colegiados, tendo como meta a 

Conservação do Patrimônio Físico e Cultural, foram elaboradas ações educativas 

que são desenvolvidas durante o ano letivo por toda a comunidade escolar.  

Como tínhamos funcionários insuficientes para a demanda, recebemos verba 

para contratação, fizemos, e os mesmo vêm realizando um excelente trabalho na 

Unidade Escolar. São envolvidos e compromissados e acreditamos que o diferencial 

está nos estímulos da equipe gestora, que os valorizam, considerando-os como 

peças fundamentais para o desenvolvimento e sucesso da escola, Inclusive 

participam de todas as reuniões administrativas e pedagógicas ativamente.  

Consideramos como serviço de apoio informal, nossos parceiros: 

professoras de dança, professores de teatro, ex-alunos, mães que acompanham as 
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merendas, instrutor de fanfarra, alunos monitores da SAI (sala de informática), etc, 

os quais, abrindo o espaço escolar, conseguimos desenvolver sentimento de 

pertencimento.  

Para otimizar o uso dos equipamentos e materiais de consumo, bem como 

garantir sua conservação, disponibilizamos uma professora readaptada, que 

agenda, anota e controla todos os recursos utilizados. 

Todas as verbas recebidas têm um planejamento prévio, estabelecido 

conforme instruções da SEE e, no caso do PDDE (Programa Dinheiro Direto na 

Escola), do MEC. Quando essas chegam, mediante o Plano de Conservação e 

Manutenção do Patrimônio convidamos todos os colegiados, para estabelecerem 

coletivamente as prioridades e aquisição dos materiais didático-pedagógicos para o 

bom desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico.  

 Temos como marca a transparência na aplicação dos recursos e juntamente 

aos segmentos da escola, gerenciamos de maneira positiva e percebe-se “a olhos 

vistos” a diferença hoje da escola, do prédio, dos investimentos em materiais e 

recursos didático-pedagógicos; procurarmos oferecer as nossas crianças e jovens 

bens socioculturais, amenizando a grande disparidade econômica em que vivem, 

principalmente dentro da escola; democratizamos o uso dos equipamentos 

tecnológicos aos “sem tela”, levando-os a acreditarem que poderão fazer a diferença 

no mundo em que vivem, enfim que poderão alçar vôos. 

Apesar das verbas: DMPP (Despesa Miúda de Pronto Pagamento, PDDE 

(Programa Dinheiro Direto na Escola), Manutenção do Prédio e Equipamentos 

(Convênio FDE/APM), CENP (Desenvolvimento de Projetos) e outros programas 

governamentais, faz-se necessário a captação de recursos próprios, uma vez que a 

escola investe sistematicamente na aquisição de equipamentos permanentes e no 

desenvolvimento de projetos.  

A Associação de Pais e Mestres (APM) é um órgão muito ativo na escola, pois 

além de gerenciar os recursos recebidos também promove juntamente com todos os 

outros segmentos constantes promoções para angariarem fundos e destiná-los para 

suprir em gastos da escola. 
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 Diagnosticamos que criar espaços alternativos para a realização das 

atividades é condição fundamental na ETI, “espaços e horários devem ser 

redimensionados” (Diretrizes Gerais da Escola de Tempo Integral – CENP – 2006); 

assim, nós em parceria com a comunidade levantamos os possíveis locais 

extraescolares para desenrolá-lo do projeto: praças, campos de futebol, centro 

comunitário (salão), centro catequético (salas), além de outros locais com potencial 

educativo, que são sugeridos pelos educadores, de acordo com a necessidade da 

ação desenvolvida: comércio local, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, 

Casa da Agricultura, Centro de Saúde Municipal, chácaras, fazendas, margens de 

córregos, margens de rios, etc. 

Foi possível, conforme já relatado nas parcerias e recursos físicos, construir o 

“Espaço Leitura e Reflexão”, que é um sucesso durante as aulas e também entre os 

períodos. Inclusive a população vem visitar e usufruir nosso espaço, que virou ponto 

de encontro.  

Dentro do espaço outrora ocioso, criamos áreas para a leitura ao ar livre 

(pátio descoberto arborizado), uma mini quadra foi construída com a ajuda de 

voluntários e alunos, para atender a demanda, uma vez que aumentou 

demasiadamente o número de aulas de atividades esportivas e motoras.  

Possibilitamos aos professores liberdade, mediante planos de ação, que 

prevêem objetivos, justificativa, data e horários para o deslocamento dos alunos para 

os locais onde acontecerão as aprendizagens, inclusive fora do espaço físico 

específico da escola, ou seja, espaço do entorno escolar.  

Acompanhamos o desenvolvimento de todas as oficinas “in lócus”, 

diagnosticamos e avaliamos seus progressos e suas dificuldades durante as ATPCs 

e posteriormente reunimos os colegiados para redimensionarmos as ações que 

possam sanar ou amenizar os entraves diagnosticados. 
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2.4. Evidências – Principais aspectos que tornaram a escola eficaz 
 

2.4.1. Gestão de Resultados Educacionais 
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Reuniões de HTPCs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Escola Estudando ...    Professores das Oficinas Curriculares 
       Trocando Experiências  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Socializando análises e estudos                Divulgando experiências inovadoras  
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 2.4.2. Gestão Participativa 
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Reunião de Conselho 
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ACOMPANHAMENTO DO ALUNO – CONSELHO DE CLASSE/SÉRIE 1º 

BIMESTRE DE 2011 

NOME DO ALUNO_________________________________Nº_______SÉRIE_____ 

DISCIPLINAS DESEMPENHO INSATISFATÓRIO:  

    Português       História      Geografia      Matemática     Ciências     Inglês     Educação Física      

Arte 

    LPT     Experiências Matemática    Orientação de Estudo     Tecnologia e Sociedade     

Atividades Artísticas                        

 
DIFICULDADES/CAUSAS PROVÁVEIS 

(    ) Dificuldade em aprendizagem (apreensão de conteúdos) 

(    ) Falta de estudo e envolvimento nas aulas; 

(    ) Problemas cognitivos, raciocínio lógico; 

(    ) Falta de atenção e concentração; 

(    ) Indisciplina; 

(    ) Problemas de relacionamento, agressividade; 

(    ) Falta de acompanhamento da família; 

(    )  Problemas com frequência; 

(    )  Problemas com saúde. 

(    ) Outros _______________________________________ 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES COMPROMETIDAS (GERAIS) 
(    )  Interpretação de textos e dados; 

(    ) Resolver situações problemas; 

(    ) Transferir conhecimentos; 

(    ) Ortografia; 

(     ) Concordância verbal e nominal; 

(  ) Organização textual: diagramação, paragrafação, pontuação, emprego de letras maiúsculas e minúsculas,  

(    ) Coerência e coesão (textos complexos e pequenos textos); 

(    ) Conhecimentos básicos da matemática: operações fundamentais, tabuada, e mais. 

(    ) Outros _______________________________________ 

ENCAMINHAMENTOS 
(    ) Recuperação Contínua (atendimento individualizado); 

(    ) Agrupamento produtivo; 

(    ) Conversar família; 

(    ) Encaminhamento ao Conselho Tutelar; 

(    ) Encaminhamento a órgãos da saúde. 

(    ) Outros 

_____________________________________________________________________________________ 
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 Reunião do Conselho de Classe/Série 
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Visita do ex-governador Geraldo Alkimin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visita da Secretária da Educação Prof.ª Maria Lucia Vasconcelos 

Secretária da Educação juntamente com a Comunidade Escolar e Comunidade Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visita da Coordenadora do PEF: Cristina Cordeiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diretora da Escola, Coord do PEF e a    Assinando a Lista de Presença 
Dirigente Adélia Menezes da Silva 
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Construção do Espaço  de Reflexão e Leitura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Em discussão, equipe de professores       Nossos parceiros: pais e ex-alunos       
    acompanha o início do projeto.                  voluntários derrubam o muro para  

receber o novo ambiente educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logotipo da Escola – ano base 2006     Alunos das Oficinas Curriculares em 
Ex-alunos e pai, em parceria, constroem                          prática de pintura do espaço 
o símbolo do equilíbrio na área central 
do Espaço Leitura e Reflexão 

 
 

Professora Jane Brassaloti – sala 6ª “A” - Oficina Curricular de Leitura 

 

 

 

          
 

       Professora Iara Beata – sala 
5ª “B” –  aula de história 
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Construção do Espaço de Reflexão e Leitura 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Oficina curricular – Dança – 6ª série “A”                    Oficina Curricular –  Música - 8ª “A” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 
Inspiração... 

Energias se afinam, sentimentos se afloram, aprendizagens acontecem. 
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2.4.3. Gestão Pedagógica 

 
Projeto Equilíbrio Ecológico 

Cadastrado na CENP 
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Projeto Equilíbrio Ecológico 
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Aulas nos entornos da escola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oficina de Empreendedorismo Social, visita a empresa de reciclagem JR - Populina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Participação Social – Ciclo II – Visita aos nossos mananciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oficina de Saúde e Qualidade de Vida 

Ciclo II – Analisando nossas matas ciliares.
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 Termo de visita da Supervisora Deise Cristina Siqueli 
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 Nossos alunos almoçando 
 

Almoço dirigido     Construindo bons hábitos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Construindo autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oficinas de dança e teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apresentações: Frutos da ETI  
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Fanfarra – Oficina Curricular de Atividades Artísticas – Ciclo II 
 
 
 

Ensaios 
“Nas escolas, nas ruas, campos, construções...” (Vandré) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   ... de participação coletiva                                          ... de formação musical 

 

 

 
Apresentações 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         ...de apresentação às visitas ilustres                                          ...de formação cívica                  
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2.4.4. Gestão de serviços de apoio e recursos físicos e financeiros 

 
Plano de Manutenção e Conservação do Patrimônio Escolar 

 
Janeiro de 2011 
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Reuniões pedagógicas e administrativas 
 
PCP Vlamir de C. Garcia   

  Diretora de  Escola Silvia C. S. Brassaloti 

         Professora Jane Matos – Arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Socialização das produções de aluno a partir 
   da releitura da obra de arte em destaque 

 
                        Oficinas de estudo com  professores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Oficinas de estudo com  funcionários 

 

 

 
       Supervisora de Ensino Errivaine Ap.  

Ferreira, ao lado da diretora da escola,  
ao acompanhar o replanejamento 
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Construção da Mini-Quadra 
 

“Sonho que se sonha só é apenas um sonho, 
sonho que se sonha junto é realidade (músida de Raul Seixas) 

Antes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Depois de juntarmos esforços, eis o resultado... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        92 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E.“LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

Plano de Ação 
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3. OBJETIVOS DA ESCOLA: 

 

3.1. Objetivos 
 

DA EDUCAÇÃO ESCOLAR – LDBEN 9.394/96. 

De acordo com os itens I, II, III e IV do artigo 32 da LDBEN, o Ensino 

Fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola 

pública, tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  

O ensino fundamental compõe, juntamente com a educação infantil e o 

ensino médio, o que a Lei Federal LDBEN 9.394/96, nomeia como educação básica 

e que tem por finalidade “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores.” 

A LDBEN determina que a educação dos alunos que apresentam 

necessidades especiais deva ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino. 

Assim sendo, os serviços de educação especial se inserem nos diferentes níveis de 

formação escolar (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação 

superior) e na interatividade com as demais modalidades da educação escolar, 

favorecendo alunos e professores, dentro dos princípios da escola inclusiva, 

entendida como aquela que, além de acolher todas as crianças, garante uma 

dinâmica curricular que contemple mudar o caráter discriminatório do fazer 

pedagógico, a partir das necessidades dos alunos.  
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De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os 

estados e municípios incumbem-se de definir formas de colaboração na oferta do 

ensino fundamental, o que pode trazer grandes benefícios, pois ações conjuntas – 

bem planejadas, renovadas em seu espírito e reforçadas em seus meios – podem 

permitir uma recuperação do nosso sistema educativo.  

A lei destaca o papel importante que a escola desempenha no processo 

educacional e lhe confere uma grande autonomia de organização. Também 

incentiva os sistemas de ensino a desenvolverem projetos que possibilitem a 

aceleração de estudos para alunos com atraso escolar.  

 

3.2. Finalidades 
 

  Encorajar os alunos a pensarem ativa, crítica e autonomamente;  

  Propiciar atividades que levem o aluno a compreender o trabalho como 

instrumento de emancipação dos homens e da sociedade, ressaltando o 

valor das profissões e das relações de trabalho dentro e fora da escola;  

  Conscientizar o aluno, de que o trabalho humaniza e ao mesmo tempo 

aliena o homem, e que essa superação só será possível através da 

apropriação do conhecimento;  

  Estimular o diálogo como fator importante no desenvolvimento dos 

princípios da igualdade, justiça e fraternidade;  

  Garantir a apropriação de conteúdos científicos que tenham 

ressonância na vida dos alunos;  

  Propiciar aos alunos o domínio de competências que permitem sua 

participação, enquanto cidadão, nas múltiplas e complexas atividades 

exigidas pela vida moderna, nas três dimensões: cultura política e formação 

para o trabalho;  

  Vivenciar situações de exercício de cidadania através da formação de 

relações interpessoais dentro e fora da escola e dos conteúdos trabalhados 

nas diversas disciplinas e oficinas curriculares da Escola de Tempo Integral;  
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  Promover situações, tendo em vista o desenvolvimento físico, afetivo e 

emocional próprio de cada aluno, em situações de convivências com as 

diferenças individuais de turmas, de idades, de papéis, de funções, de ideias 

e de respeito mútuo; e o desenvolvimento do protagonismo juvenil;  

  Organizar ATPC de forma que sejam momentos de estudo, reflexão da 

prática educativa coletiva;  

  Oferecer condições para que os professores, direção e funcionários se 

atualizem através de cursos de capacitação;  

  Propiciar a participação da comunidade durante o processo, desde as 

opções para uso dos recursos financeiros, até a avaliação e reformulação do 

projeto político pedagógico.  

  Valorizar o conselho de escola, APM e Grêmio Estudantil;  

  Propiciar integração de conteúdos curriculares, caminhando para uma 

postura interdisciplinar;  

  Propor a utilização adequada dos recursos materiais, físicos e 

financeiros;  

  Propor ações que venham sanar os problemas e obstáculos surgidos 

antes e durante o curso, referentes à frequência, adaptação dos alunos e 

desvio de aprendizagem;  

  Dar assistência escolar, higiênica e alimentar aos alunos;  

  Promover campanhas educativas e de prevenção de doenças;  

  Formar leitores, desenvolver o hábito e gosto pela leitura, assim como 

hábitos de estudos e normas de comportamento;  

  Propor ações de desenvolvimento curricular de aprofundamento de 

turmas disciplinares ou interdisciplinares. Nesta perspectiva, a concorrência 

das diversas áreas do conhecimento, deverá garantir ao aluno: 

  O domínio da língua, com ênfase no caráter social da linguagem 

verbal, com predominância de atividades de leitura, interpretação, produção 

de textos e de trabalho com textos sobre a descrição gramatical;  
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  A utilização dos conhecimentos matemáticos e a compreensão dos 

processos pelos quais os conceitos matemáticos se formam e se 

desenvolvem, fornecendo o quadro das características da própria atividade 

matemática;  

  A compreensão e a utilização dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos em relação aos fenômenos naturais, físicos, químicos, 

biológicos e geológicos bem como o estabelecimento de relações entre o 

desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento econômico social;   

  Compreensão do espaço geográfico em sua totalidade, envolvendo 

sociedade e natureza de sua dinâmica própria enquanto recurso do qual a 

sociedade se apropria por meio do trabalho;  

  A compreensão da realidade histórico-social, do espaço a fim de poder 

intervir nessa sociedade, tendo objetivo central formação do cidadão crítico 

consciente de sua cidadania;  

  O processo ensino-aprendizagem em arte, contemplando as 

linguagens, visual, musical e cênica; 

  Estabelecimento não só de objetivos a nível motor, mas também 

daqueles relativos ao domínio cognitivo e domínio sócio-afetivo, 

reconhecendo a interdependência desses aspectos no desenvolvimento 

humano;  

  Tornar o aluno trabalhador, um cidadão cônscio da realidade histórica 

da sociedade, para ele se tornar agente da mesma;  

  Incentivar a frequência e a permanência do aluno trabalhador na 

escola.  

 

3.3. Definição das metas e ações a serem desencadeadas 
 

 Antes de propormos metas e ações para melhoria da escola e sua gestão se 

faz necessário avaliarmos as metas e ações propostas no ano de 2011. 
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 Preservação do Patrimônio Físico e Cultural 

3.3.1 Gráficos das metas e ações realizadas em 2011 e análise interpretativa 

 

 Registrar é documentar, provar com evidências os sucessos obtidos. Neste 

item a Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin” explicita através de dados e 

análises o cumprimento dos princípios citados na LDB, que garantem o acesso e a 

permanência com sucesso na escola, através de um ensino de qualidade à 

formação plena do educando. Uma escola onde todos os envolvidos no processo 

ensino aprendizagem são comprometidos com o preparo do aluno para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Meta 1: Preservação do Patrimônio Físico e Cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

A = Mutirão de Limpeza    E = Semana Folclórica   

B = Exposição Cultural    F = Manutenção do Jardim 

C = Bandinha do Ensino Fundamental  G = Preservação do Material escolar 

D = Coral     H = Painel Cultural 
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 As ações implementadas pela UE, referentes a  Meta 1 - Preservação do 

Patrimônio Físico e Cultural, nos permitem  afirmar que:  as ações “Mutirão de 

Limpeza” e “Preservação do Material Escolar”, obtiveram a participação e 

engajamento da maioria dos integrantes da comunidade escolar, alcançando índices 

satisfatórios, 85% e 75% respectivamente, persistindo ainda a resistência de cerca 

de 15% e 25% dos envolvidos com as ações, possivelmente por descaso ou 

ausência do sentimento de pertencimento.  

Nas ações “Bandinha do Ensino Fundamental” e “Coral”, alcançamos 

resultados positivos, 60% e 70%, isso se deve ao excelente trabalho desenvolvido 

pela professora do Currículo Básico e o pouco envolvimento dos professores das 

Oficinas Curriculares, que por inexperiência, pouco envolvimento, não conseguiram 

o mesmo desempenho. 

A ação ”Painel Cultural” contou com a participação efetiva da comunidade 

escolar, exceção feita a poucos agentes que se omitiram no desempenho dessa 

ação, ficando assim prejudicada e gerando um índice de 90% de aproveitamento. 

Quanto as ações “Exposição Cultural”, “Manutenção do Jardim” e “Semana 

Folclórica”, alcançaram 100% de satisfação, dado ao grande envolvimento não só da 

comunidade escolar como também da local. 
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Legenda: 

A = Dias dos Namorados   F = Leitura ao Ar Livre     

B = RadioAção    G = Projeto Equilíbrio (Ecologia)    

C = Projeto Equilíbrio (Água)  H = Projeto Equilíbrio (Emocional) 

D = Feira de Ciências    I = Projeto Equilíbrio (Conhecimento) 

E = Jornal na Escola    J = Projeto Equilíbrio (Físico/Saúde)  

 

  

E = Jornal da Escola  
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 Ler e Escrever 

  Meta 2 – Ler e Escrever 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

O resultado atingido pelas ações “Dia dos Namorados”, “Projeto Equilíbrio 

(Água); Feira de Ciências, “Leitura ao Ar Livre”, “Projeto Equilíbrio (Ecologia)”, 

“Projeto Equilíbrio (Emocional)”, “Projeto Equilíbrio (Conhecimento), “Projeto 

Equilíbrio (Físico/Saúde)”, foi plenamente satisfatório, conseguindo despertar e 

ampliar o gosto pela leitura e o hábito de escrever através de atividades 

significativas e prazerosas.  

Êxito esse alcançado graças ao grande envolvimento dos atores na elaboração 

e execução das atividades propostas, pelo apoio da comunidade e parceiros da 

escola, pelo acompanhamento e apoio pedagógico da equipe gestora e equipe de 

supervisão e PCOPs da DE (Diretoria de Ensino) e apoio financeiro da SEE e APM 

(Recursos Próprios). 

Quanto a ação “Radioação”, o índice 80% de aproveitamento, embora 

satisfatório, foi prejudicada por falta de um melhor acompanhamento e definição de 
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Meta 3 

Comunidade Presente 

um planejamento direcionado a uma programação realmente radiofônica.A ação 

“Jornal na Escola”, apresentou um índice satisfatório de 70%, porém, necessita ser 

replanejada, fazer investimentos, isto é assinar uma série de revistas e jornais, o que 

não aconteceu no ano de 2010 e acompanhamento mais efetivo por parte da 

coordenação pedagógica. 

 

Meta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No desenvolvimento da meta 3, Comunidade Presente, as ações “1º Dia de 

Aula”, “Campanha do Agasalho”, “Festa das Mães”, “Festa Julina”, “Festa dos Pais”, 

“Noite do Luar”, alcançaram índice altamente satisfatório, 100%, dado ao 

envolvimento maciço dos articuladores e executores dessas ações e  principalmente 

a participação entusiástica de toda a comunidade escolar e local. 

A ação, “Fórum – A Escola de Nossos Sonhos” obteve o índice de 85%, o 

qual se considera plenamente satisfatório; contou com o envolvimento da 

Legenda: 

A = 1º Dia de Aula    E = Festa dos Pais (Torneio esportivo)  

B = Campanha do Agasalho  F = Noite do Luar  

C = Festas das Mães    G = Fórum “A Escola de Nossos Sonhos” 

D = Festa Julina    
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Capacitação dos 
Professores  

comunidade escolar e local como o objetivo de realizar debates e discussões acerca 

de problemas e possíveis soluções a serem tomadas no dia-a-dia escolar. 

 

 Meta 4 – Capacitação dos Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ações “HTPC – Hora de Aprender” e “Ensino Médio em Rede”, 

pertencentes à Meta 4 – Capacitação dos Professores, obtiveram índice satisfatório 

de 80%, evidenciando que não obstante ao bom desempenho apresentado, alguns 

fatores como a falta de espaço e tempo principalmente para a realização das ATPCs 

e o grande número de capacitações para coordenador e professores promovidas 

pela DE e SEE provocaram em alguns momentos do ano letivo, uma atuação 

fragmentada e um acompanhamento deficitário por parte da Equipe Gestora.  

A ação “Registrando”, que tinha como objetivo principal melhorar o sistema de 

registro de forma global na U.E., obteve um índice de satisfação de 60%, deixando 

Legenda: 

 

A = ATPC Hora de Aprender  

B = Ensino Médio em Rede   

C = Registrando 
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Legenda: 

A = Gincana da cidadania F= Prevenção também se Ensina J = Dia das crianças  

B = Festival de Musica G = Culto a Bandeira   K = Projeto Beija-Flor 

C = Grupo de danças  H = Jogos Estudantis Escolares L = Agita galera 

D = Fome Zero  I = Dia do estudante   M= Grupo de Teatro 

E = Semana de Saúde    
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Caminhos da Cidadania 

clara a necessidade de um redimensionamento nas práticas referentes a esta ação, 

tanto por parte da Equipe Gestora no trabalho de acompanhamento e avaliação, 

quanto por parte dos demais segmentos escolares que demonstram claramente a 

necessidade de avançar muito no que diz respeito a capacidade de registro das 

atividades pedagógicas realizadas.            

 

 Meta 5 – Caminhos da Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Meta 5 - Caminhos da Cidadania, as ações: “Agita Galera”, “Grupo de 

Teatro”, “Culto a Bandeira”, “Jogos Estudantis Escolares”, “Dia do Estudante”, “Dia 

das Crianças”, “Projeto Beija-Flor”, “Fome Zero”, “Semana da Saúde”, “Prevenção 

também se Ensina”, “Grupo de Danças”, “Gincana da Cidadania” e “Festival de 

Música”, obtiveram índice satisfatório de 100%, dado ao grande envolvimento de 

todos os atores que fazem parte de nossa escola, contribuindo para que todos os 

objetivos dessas ações fossem alcançados. 
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3.3.2. Causas de sucesso e insucesso 

Dentre as diversas causas que contribuíram para o sucesso das ações 

realizadas por nossa escola merecem destaque especial: trabalho coletivo,  

contamos com um grupo de professores e funcionários muito envolvidos e 

comprometidos, sendo estes na sua maioria moradores da cidade,  que já 

construíram a relação de pertencimento com a escola, isso faz a diferença, pois 

cada novo educador, funcionário que aqui chega, percebe que já existe uma equipe 

coesa, que intitulamos há um bom tempo, “Família Lesbino”, receptiva e contagiante, 

são poucos  os que não aderem ao nosso projeto de escola. 

O envolvimento da comunidade local é outro aspecto positivo, conhecedores 

que somos da sua importância na escola, realizamos um trabalho constante, que 

seduz, estimula e incentiva. Estamos colhendo frutos, esta é sempre presente e 

participativa através do voluntariado e parcerias, que se constitui num dos principais 

fatores do sucesso das ações e projetos desenvolvidos. 

O terceiro fator relevante em relação ao sucesso escolar é o desenvolvimento 

da Pedagogia de Projetos, que proporcionou aos educandos a possibilidade de 

vivenciar aprendizagem contextualizada e significativa,  incentivou os educadores  a  

trabalhar coletivamente, trocando experiências, refletindo e  redimensionando as 

práticas pedagógicas e estimulou a comunidade local a  participar do  ensinar e 

aprender, oferecendo, além  dos espaços com potencial educativo,  seus 

conhecimentos e experiências de vida. 

Em relação aos fatores que podem ou poderiam ser apontados como causas 

de insucesso está a falta de um local apropriado para a biblioteca e sala de 

professores, visto que , para a implantação e  implementação do Programa Escola 

de Tempo Integral, foi necessário a ocupação e utilização de todos os espaços 

pedagógicos possíveis existentes na UE, ficando a biblioteca acomodada em sala de 

dimensões reduzidas, dificultando o trabalho de pesquisa e estudo dos alunos, 

atividades extremamente importantes para o pleno desenvolvimento das 

capacidades intelectuais de alunos, professores e demais pessoas que buscam 
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naquele local respostas as suas dúvidas e necessidades educacionais, instrucionais, 

informativas.  

“Perdemos” nossa sala de professores, que se tornou sala de aula, esse 

espaço nos faz muita falta, pois além de “território sagrado” do profissional educador, 

era o local onde se desenvolviam as reuniões com a equipe gestora, as HTPCs e 

HTPLs. 

No ano de 2006, para contratar os professores que atuariam nas Oficinas 

Curriculares da ETI, seguiram-se os critérios determinados pela SEE (tempo de 

serviço). Por configurar uma situação nova no sistema educacional, os professores, 

na sua maioria, deixaram a desejar quanto à postura para atuar em tais oficinas. 

Além de contarmos ainda com alguns professores que resistem a mudanças, não se 

integrando ao projeto político-pedagógico da escola, fatores que comprometeram o 

desenvolvimento de nossas ações.        

 

3.3.3. Plano de Ação para Melhoria da Escola e sua Gestão   

Tendo em vista que nosso trabalho deve ser planejado, registrado, contínuo e 

ininterrupto, assumimos a postura de “vigilantes, pesquisadores, planejadores da 

educação”, para que o Projeto Político Pedagógico de nossa escola, seja realmente 

uma inovação positiva em prol da aprendizagem significativa, elaboramos nosso 

replanejamento de ações para 2011. E continuamos com nossas cinco metas 

prioritárias que tem contribuído para a melhoria da qualidade de ensino em nossa 

unidade escolar. 

1. Preservação do Patrimônio Físico e Cultural. 

2.  Ler e Escrever. 

3.  Comunidade Presente. 

4. Capacitação dos Professores. 

5. Caminhos da Cidadania. 
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PLANILHA DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ESCOLA 2011 

 
 

Prioridade ou problema 
 

Objetivos 
 

Metas ou resultados esperados 
 

Ações 
 
 
 
1. Preservação do patrimônio 
físico e cultural 
 

 Conscientização dos alunos, para que 
adotem atitudes responsáveis na 
escola e comunidade, que os levem a 
conservar e zelar pelo meio ambiente; 
conhecer e preservar nossa cultura; 
zelar pelo seu material e também pelo 
patrimônio público; 

 Proporcionar a toda comunidade 
escolar e local informações culturais e 
entretenimento; 

 Abrir espaço os alunos utilizarem e 
descobrirem seus potenciais; 

 Valorização de bens próprios e 
comuns; 

 Conhecer e valorizar a arte local. 

 

  Valorização de todo tipo de trabalho; 

  Criar hábitos de cultura e higiene; 

 Divulgar o trabalho da escola na 
comunidade; 

 Desenvolver nos alunos a percepção 
na linguagem musical; 

 Integração escola/comunidade; 

 Embelezamento da escola; 

 Valorização do prédio e equipamentos 
escolares; 

 Valorizar expressões artísticas; 

 Resgate e valorização da cultura 
local. 

  Mutirão de limpeza; 

 Exposição Cultural; 

 Bandinha do Ensino 
Fundamental; 

 Coral; 

 Semana Folclórica; 

 Manutenção do jardim; 

 Preservação do material 
escolar; 

 Painel Cultural. 
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2. Ler, escrever e contar 
 

 

 Desenvolver em nossos educandos, o 
hábito de leitura; 

   Levar nossos alunos a produzirem 
diferentes tipos de textos com 
qualidade compatível com a série que 
estudam; 

 Desenvolver atividades prazerosas e 
significativas que levem a leitura e 
escrita e consequentemente na 
melhoria da qualidade de ensino; 

  Estimular uma pedagogia 
diferenciada, dinâmica e envolvente, 
que reúna jovens (Protagonismo 
Juvenil), levando cada aluno a 
transformar a si mesmo e a 
comunidade a sua volta; 

 Melhoria do desempenho dos alunos 
na resolução de problemas. 

 

 

 Desenvolver cidadão leitor e escritor; 

 Despertar a visão crítica do aluno 
através da leitura de fatos, ideias e 
situações; 

 Melhoria no desempenho dos alunos 
em matemática. 

 

 Dia dos namorados; 

 Radioação; 

 Jogos educativos; 

 Formando leitores; 

 Clipando; 

 Feira de ciências; 

 Jornal na escola; 

 Leitura ao ar livre; 

 Projeto Equilíbrio: Ecologia, 
Emocional; Conhecimento e 
Físico (Saúde) 
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3. Comunidade Presente 

 

 Proporcionar aos alunos, pais, 
professores, funcionários e a 
comunidade, ambiente receptivo e 
atrativo; 

 Mostrar a escola como espaço de 
relações humanas, sociais e de 
aprendizagem, para que se possa criar 
novos horizontes e oportunizar 
crescimento humano e intelectual; 

 Proporcionar na unidade escolar 
momentos de lazer, entretenimento e 
cultura; 

 Trazer as famílias para a escola, não 
só para festividades, como também 
para diagnosticar problemas e 
procurar coletivamente possíveis 
soluções. 

 

 

 Melhoria da Integração 
escola/família/comunidade; 

 Desenvolver o espírito de 
responsabilidade e solidariedade no 
processo educativo; 

 Construção da escola através da 
formação de parcerias para 
consolidação de uma educação de 
qualidade; 

 Envolver os pais na construção do 
saber. 

 

 

 1º Dia de aula; 

 Campanha do Agasalho; 

 Festa das Mães; 

 Festa Julina; 

 Festa dos Pais; 

 Noite do Luar; 

 Fórum “A escola de nossos 
sonhos” 
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4. Capacitação dos 
professores 

 

 Mudança e inovação na metodologia e 
prática pedagógica que levem a  
melhoria da qualidade de ensino; 

 Possibilitar aos educadores vislumbrar 
múltiplas soluções para os obstáculos 
de um contexto que sofre incessantes 
mudanças; 

 Refletir sobre as práticas pedagógicas; 

 Discutir e planejar intervenções 
pedagógicas; 

 Incentivar a Pedagogia de Projetos; 

 Incentivar o uso das TICs; 

 Promover a troca de experiências e 
divulgar as de sucesso. 

 

 

 Melhoria do nível de informação e 
desempenho do corpo docente da 
escola; 

 Oferecer a crianças e jovens, 
aprendizagem instigante e dinâmica, 
capaz de aguçar a curiosidade, a 
capacidade de aprimorar talentos, 
descobrir  e desenvolver habilidades 
e competências  e, enfim edificar a 
plena cidadania. 

 

 HTPCs – hora e aprender; 

 Ensino Médio em rede; 

 Orientações técnicas 
oferecidas pela Oficina 
Pedagógica da Diretoria de 
Ensino 

 Registrando; 

 Uso das multimídias; 

 Matemática Educacional. 
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5. Caminhos da Cidadania 

 

 Integrar todos os participantes do 
processo educativo e propiciar a 
prática da cidadania, o resgate de 
valores, o exercício da solidariedade e 
o enriquecimento sócio-cultural; 

 Valorização da vida; 

 Resgate dos valores cívicos; 

 Desenvolver o espírito patriótico; 

 Estabelecer relações equilibradas e 
construtivas uns com os outros; 

 Prevenir a violência na escola e na 
comunidade; 

  Lutar contra os preconceitos e as 
discriminações sociais, sexuais, de 
gênero, étnicas e sociais; 

 Incentivar cada ator do processo 
educativo a participar da criação de 
regras da vida comum referentes ao 
convívio na escola; 

 Desenvolver o senso de solidariedade 
e o sentimento de justiça. 

 

Desenvolver: 

  O espírito de cidadania; 

  Respeito a pátria; 

  A compreensão dos direitos e 
deveres; 

 O zelo pela vida saudável e a vida em 
sociedade. 

 

 Gincana da Cidadania; 

 Festival de música; 

 Grupo de danças; 

 Fome Zero; 

 Semana da Saúde; 

 Prevenção também se 
ensina; 

 Culto a bandeira; 

 Jogos Estudantis Escolares; 

 Dia do Estudante; 

 Dia das crianças; 

 Projeto Beija-Flor; 

 Agita Galera; 

 Grupo de teatro. 
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Coral 

 

Ano letivo de 
2011 

 
 
 
 

Arte e Português 
 
 
 
 
 

Alunos do 
Ensino 

Fundamental 
 
 

 

Instrumentos 
musicais e 

aparelhos de 
som 

 
 

 

Professores de 
Arte (currículo 

básico e oficinas 
curriculares) 

 
 

Pela Observação do 
envolvimento, participação 

e produto final 
(apresentações dos 

alunos.) 
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PLANILHA DE DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2011 
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Semana 
Folclórica 

 
 
 

 
 
 

2º Quinzena de 
Agosto-2011 

 
Arte, Português, 

historia, 
geografia, Ed. 

Física  
 

 
 
 

Comunidade 
escolar 

 
 

Aparelho de som, 
ovos, fantasias, 

sacos de estopa, 
agulhas, sucata, 
papeis diversos, 

etc... 

 
 

Professores de 
Arte, Português, 

História, 
Geografia, Ed. 

Física.   
 

 
Pela observação 
do envolvimento, 

participação e 
qualidades das 

atividades 
apresentadas. 

 
 
 

Manutenção do 
Jardim 

Ano letivo de 
2011 

Todas Comunidade 
escolar 

Tesoura de poda, 
máquina de 

cortar grama, 
mangueira, tinta 
(pintura de piso), 

mudas de 
plantas 

ornamentais. 

Game Superação 
Jovem 

Pelo 
envolvimento dos 
participantes na 
ação e aspecto 
geral do jardim. 

 
 

 
 
 

Preservação do 
Material Escolar 

Ano letivo de 
2011 

Todas Comunidade 
Escolar 

Revistas e 
jornais, TV e 

vídeo. 

Corpo Docente 
funcionários da 

EU. 

Pela observação 
do envolvimento, 
participação do 

educando e 
diminuição de 

materiais 
danificados na 

escola. 
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Painel Cultural 

Ano letivo de 
2011 

Todas Comunidade 
Escolar 

Material de 
consumo: 
papéis, canetas, 
cola, barbante, 
glitter, tintas, 
diversas, isopor, 
etc... 

Corpo Docente 
da EU. 

Pela observação 
do envolvimento, 

participação e 
quantidade dos 

papeís 
apresentados. 

 

 
 
 

Dia dos 
Namorados 

Junho de 2011 Português, 
ciências, arte e 

biologia 

Alunos do Ciclo II 
do EF e EM 

Jornais, revistas, 
SAI, TV, vídeos, 
DVDs, máquina 

fotográfica, 
papeis diversos, 

etc... 

Professores de 
português, 

ciências, arte e 
biologia 

Pela observação 
do envolvimento, 
participação do 
educandos, pelo 

nível de 
desenvolvimento 

na leitura e 
produção de 
textos dos 

alunos. 

 
 
 

Radioação 

Ano letivo de 
2011 

Todas Comunidade 
Escolar 

Aparelhos de 
som, rádio da 

escola. 

PCPs Será realizada 
através da efetiva 
participação dos 

alunos e pelo 
nível das 
atividades 

(programação da 
rádio) 

 
 

Jogos 
Educativos  

Ano letivo de 
2011 

Matemática, 
oficinas 

curriculares de 
experiências de 

matemática, 
Informática 

Educacional, Ed. 

Alunos do Ensino 
Fundamental 

Dominó, baralho, 
xadrez, dama, 

papeis diversos, 
trilhas, Tangram    

Professores de 
matemática, 
experiências 
matemáticas, 
informática 

educacional, Ed. 
Física e 

Pela observação 
ao envolvimento 
participação e 
melhoria na 
resolução de 
problemas.  
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Física e 
atividades 
artísticas    

Atividades 
artísticas    
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Formando 
leitores  

Ano letivo de 
2011 

Todas  Alunos do Ensino 
Fundamental e 

Médio  

Revistas, jornais, 
gibis, artigos e 

crônicas.  

PCPs, 
professores de 

português e 
oficina de hora 

da leitura  

Pelo 
envolvimento, 

qualidades nas 
atividades e pela 

melhoria das 
capacidades 

leitoras, 
interpretativas e 
produtoras dos 

alunos 

Clipando  Ano letivo de 
2011 

Português, 
História, Inglês, 
Arte e Oficinas 
Curriculares.  

Alunos do Ensino 
Fundamental e 

Médio 

Computador, 
DVD’s, Vídeo 
clips, câmeras 
(fotográfica e 
filmadora), 

videocassete, 
data show, TV, 

etc...     

PCPs, 
professores de 

português, 
história, arte e 

oficinas 
curriculares.    

Pela produção de 
conhecimento 

através de vídeo 
clips. 

 
 
 
 

 
 
 

Feira de 
Ciências  

Outubro de 2011 Ciências, 
biologia, química, 

física, e 
matemática. 

Comunidade 
escolar e 

comunidade  

Materiais de 
laboratório, 

microscópio, 
material orgânico 
e inorgânico para 

experimentos 
sucatas, 

ferragem, etc..  

Professores de 
ciências, 

biologia, química, 
física, e 

matemática. 

Pela observação 
do envolvimento 
participação e 
qualidades das 

atividades 
apresentadas e 

numero de 
visitantes no 

evento. 
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Jornal na Escola  

Ano Letivo de 
2011 

Todas Comunidade 
escolar 

Papeis diversos, 
revistas, jornais 

etc... 

PCPs Pela observação 
do envolvimento 
participação dos 
educandos, pelo 

nível de 
desenvolvimento 

da leitura e 
produção de texto 

de alunos, pela 
qualidade das 

atividades 
apresentas. 

 
 
 
 
 
 

Leitura ao ar Livre  

Ano Letivo de 
2011 

Todas  Comunidade 
escolar  

Jornais, revistas 
acervos literários. 

Professores de 
leitura e 

português 

Pela observação 
do envolvimento, 
participação dos 
educandos: pelo 

nível de 
desenvolvimento 

da leitura e 
produção de textos 
diversos de alunos 
pela qualidade das 

atividades 
apresentadas. 

 
Projeto Equilíbrio 

(Ecologia) 
Em continuidade  

Ano letivo de 
2011 

Todas Corpo discente Papeis diversos, 
isopor, tintas 

diversas, tecidos, 
SAI, ETC... 

Professores de 
Geografia 

Envolvimento nas 
atividades 

propostas, melhor 
desempenho nas 

avaliações internas 
e externas 

melhorias nas 
produções de 

textos. 
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Projeto Equilíbrio 

(emocional) 
 Em continuidade 

Ano letivo de 
2011 

Todas Corpo discente Aparelhos de 
som, transporte 

(excursões), SAI, 
Vídeos, DVD’s, 

papeis, diversos, 
telas, tintas, etc...  

Professores de 
Ed. Física e 

Filosofia. 

Através do 
envolvimento dos 

participantes, 
redução de casos 

de indisciplina, 
aumento da auto-

estima e 
capacidade de 

concentração dos 
educandos. 
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Projeto Equilíbrio 
(conhecimento) 

Em continuidade 

Ano letivo de 
2011 

Todas Corpo discente Acervo literário 
vídeos SAI, 

DVD’s, papeis 
diversos etc... 

PCPs Pela Melhoria de 
desempenho na 
aprendizagem 
dos alunos nas 
diferentes áreas 
do conhecimento 

Projeto Equilíbrio 
(Físico/saúde) 

Em continuidade 

Ano letivo de 
2011 

Todas Corpo discente Acervo literário 
vídeos SAI, 

DVD’s, papeis 
diversos, 
materiais 

esportivos etc... 

Professores de 
ciências, biologia, 

e saúde e 
qualidade de vida 

Pelo 
envolvimento dos 
educandos nas 

atividades 
propostas e pela 
observação da 
formação de 

hábitos de vida 
saudável. 

1º Dia de Aula  
 

12/02/2011 
 

Todas 
 

Comunidade 
Escolar e 

Convites, 
cartazes, painéis, 

Direção da 
Escola 

Observação do 
envolvimento de 
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comunidade materiais para 
dinâmica, etc... 

 
 

todos os 
presentes. 

 
 
 

Campanha do 
Agasalho  

Maio de 2011 Todas Comunidade 
Escolar e 

comunidade 

Painéis, 
panfletagem, e 

agasalhos  

Direção da 
Escola 

Através do 
envolvimento de 

todos os 
presentes e 
também pelo 

numero de peças 
recolhidas para 

doação. 

 
 

Festa das Mães  

11/05/2011 Todas  Comunidade 
Escolar e 

comunidade 

Convites, 
cartazes, 
bexigas, 

pequenos 
brindes, fantasias 
para danças, etc.. 

Direção da 
Escola 

Através da  
Observação do 
envolvimento de 

todos os 
presentes e 
também pelo 
numero de 

participantes no 
evento  
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Festa Julina  

13/07/2011 Todas Comunidade 
Escolar e 

comunidade 

Convites, papeis 
diversos, 

alimentos típicos, 
som, roupas para 

danças, etc... 

Direção da 
Escola  

Através da  
Observação do 
envolvimento de 

todos os 
presentes e 
também pelo 
numero de 

participantes no 
evento 

 
Festa dos Pais 

(Torneio 
esportivo) 

10/08/2011 Todas Comunidade 
Escolar e 

comunidade 

Convites, 
cartazes,  
material 

esportivo. 

 
Professores de 

Educação Física 

Através da 
observação do 

envolvimento de 
todos os 

presentes. 

 
 

Noite do Luar 

08/12/2011 Todas Comunidade 
Escolar e 

comunidade 

Papéis diversos, 
sucata, tintas 

diversas, tecidos, 
etc... 

Direção da 
Escola 

Através da 
observação do 

envolvimento de 
todos os 

presentes e 
também pelo 
número de 

participantes no 
evento. 

 
Fórum “A Escola 

de Nossos 
Sonhos” 

1ª Quinzena de 
Agosto 

Todas Comunidade 
Escolar e 

comunidade 

Convites, 
cartazes, papéis, 
materiais, para 
dinâmica, etc... 

Direção da 
Escola 

Através da 
observação do 

envolvimento de 
todos os 

presentes. 
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HTPC Hora de 

Aprender  

Ano letivo de 
2011 

Todas  Professores da 
UE 

Documentos, 
legislação, textos 
diversos, acervos 

literários do 
professor e etc...    

PCPs Observação do 
envolvimento de 

todos os 
professores 

inovações na 
metodologia e 
mudanças na 

prática educativa.  
 
 

       

 
Ensino Médio em 

Rede   

Ano letivo de 
2011 

Todas Professores do 
Ensino Médio da 

UE 

Material fornecido 
pela SEE, SAI, 

etc... 

PCPs Observação do 
envolvimento de 

todos os 
professores 

inovações na 
metodologia e 
mudanças na 

prática educativa 
 

      

 
Registrando 

 
 

Ano Letivo de 
2011 

Todas  Equipe de 
gestores e 

professores da 
UE 

Papeis, 
Documentos etc.. 

Direção da 
Escola 

Pela Qualidade dos 
registros, de 
intervenções 

Portfólio, diários 
etc... 

 

      

Uso das 
multimídias    

Ano Letivo de 
2011 

Todas  
 

Todos os 
professores da 

U.E. 

DVD, 
computadores, 

câmeras 
fotográficas 

digitais, vídeo, 
TV, filmadora, 

data show e retro 
projetor.    

 

PCPs  Pela utilização dos 
diferentes recursos 

tecnológicos no 
cotidiano escolar. 
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Matemática 
Educacional  

Ano Letivo de 
2011 

Matemática  
 

Professores de 
Matemática do 

Ensino 
Fundamental  

Jogos educativos, 
materiais 

tecnológicos, 
textos, revistas e 
livros referentes 

aos temas 
propostos   

Equipe de gestão  Através de 
observação e 

acompanhamento 
das aulas 

desenvolvidas na 
U.E., e o resultado 
será considerado 

mediante a 
mudança de 

praticas 
pedagógicas dos 

professores  e 
desempenho dos 

alunos  no 
componente 

curricular.  
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Gincana da 
cidadania  

Maio e Junho de 
2011 

Todas Comunidade 
escolar e 

comunidade 

Sucatas, material 
para construção, 

material 
esportivo, etc... 

Direção da 
Escola 

Através da 
observação do 

envolvimento de 
todos os 

presentes. 

 
 

Festival de 
Musica 

Novembro de 
2011 

Arte, português 
espanhol e inglês  

Corpo discente Aparelhos de 
som, 

instrumentos 
musicais sucatas 

etc... 

Professores de 
arte português, 

espanhol e inglês 

Através da 
observação do 

envolvimento de 
todos os 

presentes. 

 
 

Grupo de danças  

Ano letivo de 
2011 

Arte, ed. Física Corpo discente Aparelhos de 
som, 

instrumentos 
musicas, tecidos 

para danças etc... 

Professores de 
arte e ed. Física 

das oficinas 
curriculares 

Através da 
participação dos 
alunos, melhorias 

da auto-estima 
refletindo na 

aprendizagem. 

 
Fome Zero 

Ano letivo de 
2011 

Todas  Comunidade 
escolar e 

comunidade 

Produtos 
alimentícios  

PCP Através da 
observação e do 

numero de 
adeptos ao 

projeto. 
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Semana da 
Saúde    

2ª quinzena de 
abril - 2011 

 

Todas Corpo discente Papeis diversos, 
folhetos 

informativos SAI, 
etc... 

Professor de 
ciências, biologia 

e oficina de 
saúde e 

qualidade de 
vida. 

Através da 
observação: 

participação dos 
envolvidos nas 

atividades 
propostas, 

qualidade dos 
relatórios e da 
exposição dos 
relatórios e da 
exposição dos 

trabalhos 
realizados pelos 

alunos. 

 
 

Prevenção 
também se 

Ensina  

Ano letivo de 
2011 

Todas Corpo discente Papeis diversos, 
folhetos 

informativos, SAI, 
material “ta na 

roda” etc... 

Professores de 
ciências, biologia 

e oficinas e 
saúde e 

qualidade de 
vida.   

Através da 
observação: 

participação dos 
envolvidos nas 

atividades 
propostas, 

qualidade dos 
relatórios e da 
exposição dos 
relatórios e da 
exposição dos 

trabalhos 
realizados pelos 

alunos. 

 
 

Culto a Bandeira  

Ano letivo de 
2011 

Todas  Comunidade 
escolar  

Aparelhos de 
som bandeiras.  

PCP Será realizada 
através da 

observação da 
participação, 

postura e interesse 
dos envolvidos. 
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Jogos Estudantis 

Escolares  

2º Semana de 
outubro- 2011  

Ed. Física  Corpo discente Material 
Esportivo 

Professores de 
Ed. Física  

Será realizada 
através da 

observação da 
participação dos 

envolvidos. 

 
 

Dia do estudante  

10/08/2011 Todas  Corpo discente Material 
Esportivo, 

aparelhos de 
som, videoKê, 
instrumentos 

musicas, etc...     

Grêmio 
Estudantil 

Através da 
observação do 

envolvimento de 
todos os presentes. 
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Dia das crianças  

11/10/2011 Todas Corpo discente Material 
Esportivo, 

aparelhos de 
som, videoKê, 
instrumentos, 
instrumentos 

musicais, etc...   

PCP Será realizada 
através da 

observação do 
envolvimento de 

todos os 
presentes. 

 
Projeto 

Beija-Flor 

1º Quinzena de 
agosto- 2011  

Geografia, 
ciências e 

historia    

7ªs do ciclo II do 
ensino 

fundamental 

TV, vídeo, 
material de 

limpeza. 

PCP Será realizada 
através da 

observação da 
participação dos 
envolvidos nas 

palestras e 
atividades 
praticas. 

 
Agita galera  

Agosto - 2011 Todas  Comunidade 
escolar e 

comunidade 

Material 
esportivo, 

panfletos papeis 
diversos, etc... 

Professores de 
Ed. Física  

Através da 
observação do 

envolvimento de 
todos os 

participantes. 
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Grupo de Teatro  

Ano letivo de 
2011 

Arte, Português, 
e ed. Física e 

historia. 

Comunidade 
escolar e 

comunidade 

Aparelho de som 
tecidos, fantasias 

etc... 

Prof. de Arte    Pela observação 
do envolvimento 

participação, 
qualidade das 

atividades 
apresentadas. 
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3.3.4. Análise dos aspectos que demandam atenção especial  

 A autoavaliação contribuiu acentuadamente para o apontamento de 

estratégias de investimento no Plano de Ação e Melhoria  da Escola, ou seja, um 

grande avanço se fez considerando que a avaliação provoca uma ação-reflexão-

ação. 

 

 Gestão de Resultados Educacionais 

Objetivos:  

  Realizar análise eficiente dos resultados obtidos em avaliações 

internas e externas; 

  Realização da Avaliação Institucional com a participação do todos os 

envolvidos, dando direito de cada um expor sua visão. 

 

Metas: 

  Envolver em 95% o quadro de funcionários e docentes na realização 

da Avaliação Institucional para análise eficiente e transparente dos 

resultados do ano letivo e dando oportunidades para sugestões. 

Ações: 

  Realização de atividades diagnósticas e de desempenho dos alunos 

(avaliações internas); 

   Garantir a participação da totalidade dos alunos nas avaliações 

externas (SARESP, ENEM); 

   Dar continuidade ao Conselho de Classe/Série/Termo com a presença 

de pais e alunos; 

  Realização de reuniões pais e mestres para divulgação dos resultados 

bimestrais com a entrega de boletins. 

Responsáveis: 

  Equipe de Gestores, professores e funcionários. 
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Cronograma: 

 Bimestralmente (Conselho de Classe/Série/Termo), semestralmente 

(Planejamento) e no final do ano letivo, Avaliação Institucional, em data especificada 

no Calendário Escolar. 

Acompanhamento e Avaliação: 

 Será efetuado através dos resultados obtidos e da participação do público 

alvo nas reuniões do Conselho, Planejamento e Avaliação Institucional de modo a 

constituir-se em instrumento de aperfeiçoamento do projeto pedagógico. 

Correlação com a avaliação realizada 

 Intensificar a divulgação e análise dos resultados obtidos. 

 

Gestão Participativa 

Objetivos: 

  Acompanhar e subsidiar o trabalho dos alunos que compõem o Grêmio 

Estudantil, para que tenham uma participação atuante durante a gestão, 

estimulando-os a iniciativa e compromisso, favorecendo o protagonismo 

juvenil.  

Metas:  

   Elevar em 90% a participação dos alunos do Grêmio Estudantil no 

desenvolvimento das atividades realizadas pela escola e apresentar 

propostas de atividades a serem desenvolvidas por meio de sugestão dos 

próprios alunos; 

    Abrir o “espaço escolar” para o Protagonismo Juvenil. 

Ações: 

  Definição da equipe de professores responsáveis pelo 

acompanhamento, orientação e auxílio do Grêmio Estudantil; 

  Intensificar e apoiar as ações previstas no projeto do Grêmio 

Estudantil. 

Responsáveis: 

  Equipe de promissores eleita para assessorá-los e Equipe de Gestão. 
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Cronograma:  

  Durante o ano letivo. 

Acompanhamento e Avaliação: 

  Acompanhamento e avaliação através da participação ativa dos membros da 

equipe do Grêmio na elaboração e realização das atividades recreativas, educativas, 

culturais e esportivas.  

Correlação com a avaliação realizada: 

  Atuação mais efetiva do Grêmio na escola. 

   

Gestão Pedagógica 

Objetivos: 

  Buscar metodologia inovadora, eficaz e desenvolvimento de atividades 

contextualizadas e significativas, que desafiem a criatividade e a criticidade. 

Metas: 

  Elevar o índice de desempenho do rendimento pedagógico em 5% com 

relação a 2010, no período de dois anos, com elaboração de projetos que 

atendam as expectativas dos alunos e com desenvolvimento de estratégias  

pedagógicas inovadoras e eficazes.  

Ações: 

  Estudos nas ATPCs sobre os temas: Abordagens de Ensino, 

Avaliação, Metodologia Construtivista, e mais. 

  Elaboração de projetos de recuperação contínua e paralela; 

  Desenvolvimento de projetos que atendam as expectativas dos alunos. 

Responsáveis: 

  Equipe de Gestão e equipe de professores. 

 

Cronograma: 

  Durante o ano letivo. 

Acompanhamento e avaliação: 
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  O acompanhamento das ações e resultados serão avaliados no 

decorrer das atividades observando a metodologia utilizada pelo professor e o 

envolvimento dos alunos no desempenho das atividades, a qualidade das atividades 

desenvolvidas (atividades significativas) e o produto final, desempenho dos alunos 

nas avaliações internas e externas. 

Correlação com a avaliação realizada: 

  Metodologia mais eficaz e elaboração de projetos que atendam as 

expectativas dos alunos. 

 

Gestão de Pessoas 

Objetivos: 

   Incentivar e proporcionar a formação continuada em serviço para 

todos os profissionais e compartilhamento de saberes e experiências. 

Metas: 

  Elevar em 95% a participação dos professores nas capacitações, OTs 

e demais cursos de formação continuada propostos pela SEE; 

  Garantir espaço nas ATPCs para socialização de Orientações técnicas 

realizadas na Diretoria de Ensino, compartilhando saberes e experiências. 

Ações: 

  Incentivar a participação dos professores em OTs, reuniões e cursos 

de capacitação oferecidos pela SEE: Letra e Vida, Ensino Médio em rede, 

Teia do Saber, com posterior multiplicação do material,  compartilhamento e 

socialização dos saberes e experiências em ATPCs. 

 

Responsáveis: 

 Gestores e professores. 

Cronograma: 

  Durante o ano letivo. 

Acompanhamento e avaliação: 
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  O acompanhamento será realizado pelos professores coordenadores, 

incentivando a participação dos professores, garantindo momentos específicos nas 

ATPCs para a socialização e observação dos reflexos das informações e 

conhecimentos recebidos. Acontecerão também visitas nas salas de aula, para 

acompanhar in lócus o desenvolvimento das atividades educativas. 

Correlação com a avaliação realizada: 

  Necessidade de maior participação dos professores e funcionários nas 

atividades e cursos de capacitação; utilização das informações/orientações  

recebidas no desenvolvimento das atividades. 

 

Gestão de Serviços e Recursos 

Objetivos: 

   Capacitar todos os profissionais para a utilização com 

responsabilidade de todos os equipamentos e materiais pedagógicos da 

unidade escolar, incluindo os recursos tecnológicos que implementam o 

Projeto Pedagógico da escola. 

Metas: 

  Elevar em 95% o índice de utilização de todas as instalações, 

equipamentos e materiais pedagógicos, recursos tecnológicos por todos os 

funcionários da escola; 

  Diminuir o número de equipamentos quebrados através do uso 

responsável do mesmo. 

 

Ações: 

   Reuniões com a equipe escolar no período de Planejamento Escolar, 

reuniões mensais e ATPCs, para diagnosticar junto aos profissionais as 

dificuldades em relação à utilização das dependências físicas, dos materiais, 

dos recursos pedagógicos e tecnológicos; 

  Estabelecer cronograma de atendimento as dificuldades; 
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  Organização de equipes responsáveis para orientar o uso dos 

equipamentos; 

  Realização de eventos pela APM, para compra e conserto de 

equipamentos. 

 

Responsáveis: 

  Gestores, professores, alunos, funcionários, pais e educador profissional 

(PEF), educadores bolsistas e voluntários do Programa Escola da Família. 

Cronograma: 

  Durante todo o ano letivo. 

Acompanhamento e avaliação: 

 Durante o desenvolvimento das atividades, orientando, incentivando, 

controlando e avaliando os profissionais na utilização de todos os recursos 

didáticos, pedagógicos e tecnológicos. 

 Socialização entre os professores das atividades desenvolvidas e inovações 

utilizadas. 

   Todo o material e/ou recurso pedagógico será disponibilizado, otimizado, e 

seu uso será acompanhado para diminuir os danos causados. 

Correlação com a avaliação realizada: 

 Intensificar a utilização de todos os recursos disponíveis e melhorar o uso 

com responsabilidade. 

 

4. PLANOS DE CURSO 

 

4.1. Plano de Curso do Ensino Fundamental Regular – Ciclo II 
 

4.1.1. Objetivos Gerais 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino 

fundamental que os alunos sejam capazes de:  
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  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 e valorizar 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, de 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, ética, estética, de 

inter-relação 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 à saúde coletiva;  

  Utilizar as diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica 

e corporal; 
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  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 e construir 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.  

Objetivos de Ensino de Língua Portuguesa 

No final do ciclo, espera-se que o aluno seja capaz de: 

No processo de escuta de textos orais, espera-se que o aluno: 

  Amplie, progressivamente, o conjunto de conhecimentos discursivos, 

semânticos e gramaticais envolvidos na construção dos sentidos do texto;  

  Reconheça a contribuição complementar dos elementos não verbais 

(gestos, expressões faciais, postura corporal);   

  Utilize a linguagem escrita, quando for necessário, como apoio para 

registro, documentação e análise;  

  Amplie a capacidade de reconhecer as intenções do enunciador, sendo 

capaz de aderir a ou recusar as posições ideológicas sustentadas em seu 

discurso.  

No processo de leitura de textos escritos, espera-se que o aluno:  

  Saiba selecionar textos segundo seu interesse e necessidade; 

  Leia, de maneira autônoma, textos de gêneros e temas com os quais 

tenha construído familiaridade: 

  Selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos e 

interesses, e a características do gênero e suporte;  

  Desenvolvendo sua capacidade de construir um conjunto de 

expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        132 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E.“LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 

gênero, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais, 

recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.); 

  Confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a 

leitura;  

  Articulando o maior número possível de índices textuais e contextuais 

na construção do sentido do texto, de modo a: 

a) utilizar inferências pragmáticas para dar sentido a expressões que não 

pertençam a seu repertório lingüístico ou estejam empregadas de forma não 

usual em sua linguagem;  

b) extrair informações não explicitadas, apoiando-se em deduções;  

c) estabelecer a progressão temática; 

d) integrar e sintetizar informações, expressando-as em linguagem própria, 

oralmente ou por escrito;  

e) interpretar recursos figurativos tais como: metáforas, metonímias, 

eufemismos, hipérboles etc.;  

* delimitando um problema levantado durante a leitura e localizando as 

fontes de informação pertinentes para resolvê-lo;  

  Seja receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, 

por meio de leituras desafiadoras para sua condição atual, apoiando-se em 

marcas formais do próprio texto ou em orientações oferecidas pelo 

professor;  

  Troque impressões com outros leitores a respeito dos textos lidos, 

posicionando-se diante da crítica, tanto a partir do próprio texto como de sua 

prática enquanto leitor; 

  Compreenda a leitura em suas diferentes dimensões, o dever de ler, a 

necessidade de ler e o prazer de ler;  

  Seja capaz de aderir ou recusar as posições ideológicas que 

reconheça nos textos que lê.  
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No processo de produção de textos orais, espera-se que o aluno: 

  Planeje a fala pública usando a linguagem escrita em função das 

exigências da situação e dos objetivos estabelecidos; 

  Considere os papéis assumidos pelos participantes, ajustando o texto à 

variedade linguística adequada;  

  Saiba utilizar e valorizar o repertório linguístico de sua comunidade na 

produção de textos; 

  Monitore seu desempenho oral, levando em conta a intenção 

comunicativa e a reação dos interlocutores e reformulando o planejamento 

prévio, quando necessário; 

  Considere possíveis efeitos de sentido produzidos pela utilização de 

elementos não verbais. 

No processo de produção de textos escritos, espera-se que o aluno: 

  Redija diferentes tipos de textos, estruturando-os de maneira a garantir:  

  A relevância das partes e dos tópicos em relação ao tema e propósitos 

do texto; 

  A continuidade temática; 

  A explicitação de informações contextuais ou de premissas 

indispensáveis à interpretação;  

  A explicitação de relações entre expressões mediante recursos 

linguísticos apropriados (retomadas, anáforas, conectivos), que possibilitem 

a recuperação da referencia por parte do destinatário;  

  Realize escolhas de elementos lexicais, sintáticos, figurativos e 

ilustrativos, ajustando-as às circunstâncias, formalidade e propósitos da 

interação;  

  Utilize com propriedade e desenvoltura os padrões da escrita em 

função das exigências do gênero e das condições de produção;  

  Analise e revise o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, 

da intenção comunicativa e do leitor a que se destina, redigindo tantas 
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quantas forem as versões necessárias para considerar o texto produzido 

bem escrito.  

No processo de análise linguística, espera-se que o aluno: 

  Constitua um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento da 

linguagem e sobre o sistema linguístico relevantes para as práticas de 

escuta, leitura e produção de textos;  

  Aproprie-se dos instrumentos de natureza procedimental e conceitual 

necessários para a análise e reflexão linguística (delimitação e identificação 

de unidades, compreensão das relações estabelecidas entre as unidades e 

das funções discursivas associadas a elas no contexto);  

  Seja capaz de verificar as regularidades das diferentes variedades do 

Português, reconhecendo os valores sociais nelas implicados e, 

consequentemente, o preconceito contra as formas populares em oposição 

às formas dos grupos socialmente favorecidos.  

Objetivos de Ensino de História 

Espera-se que ao longo do ensino fundamental os alunos gradativamente 

possam ampliar a compreensão de sua realidade, especialmente confrontando-a e 

relacionando-a com as outras realidades históricas, e, assim, possam fazer suas 

escolhas e estabelecer critérios para orientar suas ações. Nesse sentido, os alunos 

deverão ser capazes de:  

  Identificar relações sociais no seu próprio grupo de convívio, na localidade, 

na região e no país, e outras manifestações estabelecidas em outros tempos 

e espaços; 

  Situar acontecimentos históricos e localizá-los em uma multiplicidade de 

tempos; 

  Reconhecer que o conhecimento histórico é parte de um conhecimento 

interdisciplinar;  

  Compreender que as histórias individuais são partes integrantes de histórias 

coletivas;  
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  Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos, em diversos 

tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e 

sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles, continuidades e 

descontinuidades, conflitos e contradições sociais; 

  Questionar sua realidade, identificando problemas e possíveis soluções, 

conhecendo formas político-institucionais e organizações da sociedade civil 

que possibilitem modos de atuação; 

  Dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, 

aprendendo a observar e colher informações de diferentes paisagens e 

registros escritos, iconográficos, sonoros e materiais; valorizar o patrimônio 

sociocultural e respeitar a diversidade social, considerando critérios éticos;  

  Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos povos 

como condição de efetivo fortalecimento da democracia, mantendo-se o 

respeito às diferenças e a luta contra as desigualdades; 

  Utilizar conceitos para explicar relações sociais, econômicas e políticas de 

realidades históricas singulares, com destaque para a questão da cidadania;  

  Reconhecer as diferentes formas de relações de poder inter e intragrupos 

sociais;  

  Identificar e analisar lutas sociais, guerras e revoluções na História do Brasil 

e do mundo;  

  Conhecer as principais características do processo de formação e das 

dinâmicas dos Estados Nacionais; 

  Refletir sobre as grandes transformações tecnológicas e os impactos que 

elas produzem na vida das sociedades; 

  Localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de medida e 

noções para compará-los por critérios de anterioridade, posterioridade e 

simultaneidade;  

  Debater idéias e Expressá-las por escrito e por outras formas de 

comunicação;  
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  Utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares;  

  Ter iniciativas e autonomia na realização de trabalhos individuais e coletivos.  

Objetivos de Ensino de Geografia 

Espera-se que os objetivos mais gerais propostos para a área de Geografia 

sejam atingidos. Considerando aspectos sociocognitivos dos jovens, além desses 

objetivos mais gerais, outros são específicos deste ciclo da escolaridade.   

Espera-se, portanto, que os alunos construam um conjunto de conhecimentos, 

referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à Geografia, que lhes 

permitam ser capazes de:  

  Reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis 

próprios e que o espaço geográfico resulta das interações entre elas, 

historicamente definidas;  

  Compreender a escala de importância no tempo e no espaço do local e do 

global e da multiplicidade de vivências com os lugares;  

  Reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem 

para trabalhar em diferentes escalas espaciais as representações locais e 

globais do espaço geográfico;   

  Distinguir as grandes unidades de paisagens em seus diferentes graus de 

humanização da natureza, inclusive a dinâmica de suas fronteiras, sejam 

elas naturais ou históricas, a exemplo das grandes paisagens naturais, o 

sócio políticas como dos Estados Nacionais e cidade-campo;  

  Compreender que os conhecimentos geográficos que adquiriram ao longo 

da escolaridade são parte da construção da sua cidadania, pois os homens 

constroem, se apropriam e interagem com o espaço geográfico nem sempre 

de forma igual;  

  Perceber na paisagem local e no lugar em que vivem, as diferentes 

manifestações da natureza, sua apropriação e transformação pela ação da 

coletividade, de seu grupo social;  

  Reconhecer e comparar a presença da natureza expressa na paisagem 

local, com as manifestações da natureza presentes em outras paisagens;  
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  Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos que diferentes grupos 

sociais se apropriam da natureza e a transformam, identificando suas 

determinações nas relações de trabalho, nos hábitos cotidianos, nas formas 

de se expressar e no lazer;  

  Conhecer e utilizar fontes de informação escritas e imagéticas, utilizando, 

para tanto, alguns procedimentos básicos;  

  Criar uma linguagem comunicativa, apropriando-se de elementos da 

linguagem gráfica utilizada nas representações cartográficas;  

  Saber utilizar a observação e a descrição na leitura direta ou indireta da 

paisagem, sobretudo mediante ilustrações e linguagem oral;  

  Reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, 

orientação e distância, de modo que se desloque com autonomia e 

represente os lugares onde vive e se relacionam; 

  Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o 

meio em que vivem, enviando o desperdício e percebendo os cuidados que 

se devem ter na preservação e na conservação da natureza; 

  Compreender as múltiplas interações entre sociedade  e natureza nos 

conceitos de território, lugar e região, explicitando que, de sua interação, 

resulta a identidade das paisagens e lugares;  

  Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas 

consequências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa 

referencias que possibilitem uma participação propositiva e reativa nas 

questões sociais, culturais e ambientais;  

  Compreender a espacialidade e a 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 de correntes de conflitos e acordos que ainda não são usufruídas 

por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se 

em democratizá-las; 
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  Utilizar corretamente 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 que interprete, analise e relacione informações 

sobre os territórios e os lugares e as diferentes paisagens;  

  Utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a 

espacialidade dos fenômenos geográficos;  

  Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sociodiversidade, 

reconhecendo-os como direitos dos povos e indivíduos e elementos de 

fortalecimento da democracia;  

  Perceber que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis próprias e 

que o espaço resulta das interações entre elas, historicamente definidas;  

  Relativizar a escala de importância, no tempo e no espaço, do local e do 

global e da multiplicidade de vivências com os lugares;  

  Conseguir distinguir as grandes unidades de paisagens em seus diferentes 

graus de humanização da natureza, inclusive a dinâmica de suas fronteiras, 

sejam elas naturais ou históricas, a exemplo das grandes paisagens naturais 

e das sociopolíticas, como dos Estados Nacionais e cidade-campo;  

  Explicar que a natureza do espaço, como território e lugar, é dotada de uma 

historicidade em que o trabalho social tem uma grande importância para a 

compreensão da dinâmica de suas interações e transformações;  

  Desenvolver no aluno o espírito de pesquisa, fundamentado na idéia de que, 

para compreender a natureza do território, paisagens e lugares, é importante 

valer-se do recurso das imagens e de vários documentos que possam 

oferecer informações, ajudando-os a fazer sua leitura para desvendar essa 

natureza;  

  Identificar diferentes tecnologias que permitem as transformações de 

materiais e de energia necessárias à atividades humanas essenciais hoje e 

no passado. 
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Objetivos de Ensino de Ciências 

  Compreender a alimentação humana, a obtenção e a conservação dos 

alimentos, sua digestão no organismo e o papel dos nutrientes na sua 

constituição e saúde;  

  Compreender e exemplificar como as necessidades humanas, de caráter 

social, prático ou cultural, contribuem para o desenvolvimento do 

conhecimento científico ou, no sentido inverso, beneficiam-se desse 

conhecimento;  

  Compreender as relações de mão dupla entre o processo social e a 

evolução das tecnologias, associadas à compreensão dos processos de 

transformação de energia, dos materiais e da vida; 

  Valorizar a disseminação de informações socialmente relevantes aos 

membros da sua comunidade;  

  Confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, reconhecendo a 

existência de diferentes modelos explicativos na Ciência, inclusive de caráter 

histórico, respeitando as opiniões, para reelaborar suas ideias e 

interpretações;  

  Elaborar individualmente e em grupo relatos orais, escritos, perguntas e 

suposições acerca do tema em estudo, estabelecendo relações entre as 

informações obtidas por meio de trabalhos práticos e de textos, registrando 

suas próprias sínteses mediante tabelas, gráficos, esquemas, textos ou 

maquetes;  

  Compreender como as teorias geocêntricas e heliocêntricas explicam os 

movimentos dos corpos celestes, relacionando esses movimentos os dados 

de observação e à importância histórica dessas diferentes visões; 

  Compreender a história evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos 

processos de formação do planeta; 

  Caracterizar as transformações tanto naturais como induzidas pelas 

atividades humanas, na atmosfera, na litosfera, na hidrosfera e na biosfera, 

associadas aos ciclos dos materiais e ao fluxo de energia na Terra, 
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reconhecendo a necessidade de investimento para preservar o ambiente em 

geral e, particularmente, em sua região;  

  Compreender o corpo humano e sua saúde como um todo integrado por 

dimensões biológicas, afetivas e sociais, relacionando a prevenção de 

doenças e promoção de saúde das comunidades a políticas públicas 

adequadas;  

  Compreender as diferentes dimensões da reprodução humana e os métodos 

anticoncepcionais, valorizando o sexo seguro e a gravidez planejada.  

Objetivos de Ensino de Matemática 

Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a:  

  Ampliar e construir novos significados para os números, naturais, inteiros e 

racionais, a partir de sua utilização no contexto e da análise de alguns 

problemas históricos que motivaram sua construção; 

  Resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, 

racionais e a partir delas ampliar e construir novos significados da adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;  

  Identificar, interpretar e utilizar diferentes representações dos números 

naturais, racionais e inteiros, indicadas por diferentes notações, vinculando-

as aos contextos matemáticos e não-matemáticos;  

  Selecionar e utilizar procedimentos de cálculo (exato ou aproximado, mental 

ou escrito) em função da situação problema propostos.  

Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a:  

  Reconhecer que representações algébricas permitem expressar 

generalizações sobre propriedades das operações aritméticas, traduzirem 

situações-problema e favorecer as possíveis soluções; 

  Traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem 

algébrica e vice-versa, generalizando regularidades e identificar os 

significados das letras;  
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  Utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas 

propriedades para construir estratégias de cálculo algébrico.  

Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a:  

  Resolver situações-problema de localização e deslocamento de pontos 

no espaço, reconhecendo nas noções de direção e sentido, de ângulo, de 

paralelismo e de perpendicularismo elementos fundamentais para a 

constituição de sistemas de coordenadas cartesianas;  

  Estabelecer relações entre figuras espaciais e suas representações 

planas, envolvendo a observação das figuras sob diferentes pontos de vista 

construindo e interpretando suas representações;  

  Resolver situações-problema que envolva figuras geométricas planas, 

utilizando procedimentos de decomposição e composição, transformação, 

ampliação e redução.   

Da competência métrica, por meio da exploração de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a:  

  Ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes 

grandezas, a partir de sua utilização no contexto social e da análise de 

alguns dos problemas históricos que motivaram sua construção; 

  Resolver problemas que envolvam diferentes grandezas, selecionando 

unidades de medida e instrumentos adequados à precisão requerida.  

Do raciocínio que envolva a proporcionalidade, por meio da exploração de 

situações de aprendizagem que levem o aluno a:  

  Observar a variação entre grandezas, estabelecendo relação entre elas 

e construir estratégias de solução para resolver situações que envolvam a 

proporcionalidade. Do raciocínio combinatório, estatístico e probabilístico, 

por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:  

  Coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas 

e gráficos, formular argumentos convincentes, tendo por base a análise de 

dados organizados em representações matemáticas diversas;  
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  Resolver situações-problema que envolvam o raciocínio combinatório e 

a determinação da probabilidade de sucesso de um determinado evento por 

meio de uma razão.  

Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a:  

  Ampliar e consolidar os significados dos números racionais a partir dos 

diferentes usos em contextos sociais e matemáticos e reconhecer que 

existem números que não são racionais;  

  Resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, 

racionais e irracionais, ampliando e consolidando os significados da adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;  

  Selecionar e utilizar diferentes procedimentos de cálculo com números 

naturais, inteiros, racionais e irracionais. Do pensamento algébrico, por meio 

da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:  

  Produzir e interpretar diferentes escritas algébricas, expressões, 

igualdades e desigualdades, identificando as equações, inequações e 

sistemas;  

  Resolver situações-problema por meio de equações e inequações do 

primeiro grau, compreendendo os procedimentos envolvidos;  

  Observar regularidades e estabelecer leis matemáticas que expressem 

a relação de dependência entre variáveis; 

  Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a: 

  Interpretar e representar a localização e o deslocamento de uma figura 

no plano cartesiano;  

  Produzir e analisar transformações e ampliações/reduções de figuras 

geométricas planas, identificando seus elementos variantes e invariantes, 

desenvolvendo o conceito de congruência e semelhança;  
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  Ampliar e aprofundar noções geométricas como incidência, 

paralelismo, perpendicularismo e ângulo para estabelecer relações, inclusive 

as métricas, em figuras bidimensionais e tridimensionais.  

Da competência métrica, por meio da exploração de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a:  

  Ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes 

grandezas, utilizando dígitos significativos para representar as medidas, 

efetuar cálculos e aproximar resultados de acordo com o grau de precisão 

desejável; 

    Obter e utilizar formas para cálculo da área de superfícies planas e 

para cálculo de volumes de sólidos geométricos (prismas retos e 

composições desses prismas). Do raciocínio proporcional, por meio da 

exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

  Representar em um sistema de coordenadas cartesianas a variação de 

grandezas, analisando e caracterizando o comportamento dessa variação 

em diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não 

proporcional; 

  Resolver situações-problema que envolvam a variação de grandezas 

direta ou inversamente proporcionais, utilizando estratégias não-

convencionais e convencionais, como as regras de três. 

Do raciocínio estatístico e probabilístico, por meio da exploração de situações 

de aprendizagem que levem o aluno a:  

  Construir tabelas de freqüência e representar graficamente dados 

estatísticos, utilizando diferentes recursos, bem como elaborar conclusões a 

partir da leitura, análise, interpretação de informações apresentadas em 

tabelas e gráficos;  

 Construir um espaço amostra de eventos equiprováveis, utilizando o 

princípio multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade de 

sucesso de um dos eventos.  
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Objetivos de Ensino de Educação Física 

 Espera-se que ao final do ciclo os alunos sejam capazes de: 

   Participar de atividades de natureza relacional, reconhecendo e 

respeitando suas características físicas e de desempenho motor, bem como 

a de seus colegas, sem discriminar por características pessoais, físicas, 

sexuais ou sociais. Apropriar-se de processos de aperfeiçoamento das 

capacidades físicas, das habilidades motoras próprias das situações 

relacionais, aplicando-os com discernimento em situações-problema que 

surjam no cotidiano;  

  Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade na prática 

dos jogos, lutas e dos esportes, buscando encaminhar os conflitos de forma 

não-violenta, pelo diálogo, e prescindindo da figura do árbitro. Saber 

diferenciar os contextos amador, recreativo, escolar e o profissional, 

reconhecendo e evitando o caráter excessivamente competitivo em 

quaisquer desses contextos; 

  Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das diferentes 

manifestações da cultura corporal, adotando uma postura despojada de 

preconceito ou discriminações por razões sociais, sexuais ou culturais. 

Reconhecer e valorizar as diferenças de desempenho, linguagem e 

expressividade decorrentes, inclusive, dessas mesmas diferenças culturais, 

sexuais e sociais. Relacionar a diversidade de manifestações da cultura 

corporal de seu ambiente e de outros, com o contexto em que são 

produzidas e valorizadas; 

  Aprofundar-se no conhecimento dos limites e das possibilidades do 

próprio corpo de forma a poder controlar algumas de suas posturas e 

atividades corporais com autonomia e a valorizá-las como recurso para 

melhoria de suas aptidões físicas. Aprofundar as noções conceituais de 

esforço, intensidade e freqüência por meio do planejamento e 

sistematização de suas práticas corporais. Buscar informações para seu 
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aprofundamento teórico de forma a construir e adaptar alguns sistemas de 

melhoria de sua aptidão física;  

  Organizar e praticar atividades corporais, valorizando-as como recurso 

para usufruto do tempo disponível, bem como ter a capacidade de alterar ou 

interferir nas regras convencionais, com o intuito de torná-las mais 

adequadas ao momento do grupo, favorecendo a inclusão dos praticantes. 

Analisar, compreender e manipular os elementos que compõem as regras 

como instrumentos de criação e transformação;  

  Analisar alguns dos padrões de beleza, saúde e desempenho 

presentes no cotidiano, e compreender sua inserção no contexto 

sociocultural em que são produzidos, despertando para o senso crítico e 

relacionando-os com as práticas da cultura corporal de movimento;  

  Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem 

como reivindicar locais adequados para promoção de atividades corporais e 

de lazer, reconhecendo-as como uma necessidade do ser humano e um 

direito do cidadão, em busca de uma melhor qualidade de vida.  

Objetivos do Ensino da Arte  

No transcorrer do ensino fundamental, espera-se que os alunos, 

progressivamente, adquiram competências de sensibilidade e de cognição em Artes 

Visuais, Dança, Música e Teatro, diante da sua produção de arte e no contato com o 

patrimônio artístico, exercitando sua cidadania cultural com qualidade.  

O aluno poderá desenvolver seu conhecimento estético e competência 

artística nas diversas linguagens da área de Arte (Artes Visuais, Dança, Música, 

Teatro), tanto para produzir trabalhos pessoais e grupais como para que possa, 

progressivamente, apreciar, desfrutar, valorizar e emitir juízo sobre 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 longo do ensino fundamental, os alunos sejam capazes de:  

  Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística; 
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  Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude 

de busca pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a 

emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir 

produções artísticas; 

  Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos 

artísticos diversos em arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), de modo 

que os utilize nos trabalhos pessoais, identifique-os na apreciação e 

contextualize os culturalmente; 

  Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística 

pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria produção e dos 

colegas, sabendo receber e elaborar críticas; 

  Identificar, relacionar e compreender 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 de diferentes grupos culturais; 

  Observar as relações entre a arte e a realidade, refletindo, 

investigando, indagando, com interesse e curiosidade, exercitando a 

discussão, a sensibilidade, argumentando e apreciando arte de modo 

sensível; 

  Identificar, relacionar e compreender diferentes funções da arte, do 

trabalho e da produção dos artistas; 

  Identificar, investigar e organizar informações sobre a arte, 

reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos e 

concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias; 

  Pesquisar e saber organizar informações sobre a arte em contato com 

artistas, obras de arte, fontes de comunicação e informação. 
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Objetivos do Ensino de Língua Estrangeira Moderna Inglês 

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 plurilíngue e compreendendo o papel hegemônico que algumas 

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 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 linguística 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. 
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Objetivos Gerais do Ensino de Ensino Religioso 

 Disciplina da última série do Ensino Fundamental, na qual se espera que os 

alunos desenvolvam as habilidades necessárias para a: 

  Compreensão de que todas as pessoas precisam sentir-se respeitadas 

e sentir que delas se exigem respeitos; 

  Atuação compreensiva nas situações cotidianas; 

  Conhecimento e compreensão da tradição religiosa e sua trajetória 

histórica; 

  Valorização da contribuição das diversas religiões;  

  Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos 

para adquirir e construir 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. 

 

4.1.2. Integração e Sequencia dos Componentes Curriculares 

 A proposta de organização do conhecimento, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, está em consonância com o disposto do Artigo 26 da Lei de diretrizes e 

Bases, que assim se pronuncia: 

 “Os currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigidas pelas características regionais e locais 

da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. 

 Os diferentes parágrafos desse artigo apresentam as diretrizes gerais para a 

organização dos currículos do ensino fundamental e médio. Vejamos: 

  Devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e 

matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social 

e política, especialmente do Brasil; 
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  O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos; 

  A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etária e 

às condições da população escolar, sendo facultativas nos cursos noturnos; 

  O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente nas matrizes indígenas, africanas e europeias; 

  Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 

partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da instituição. 

 A LDB deixa expressa a necessidade de se trabalhar com diferentes áreas de 

conhecimento que contemplem uma formação plena dos alunos, no que se diz 

respeito ao conhecimento clássico e a realidade social e política, dando especial 

enfoque ao ensino da história do Brasil, sob a justificativa da necessidade de 

conhecer nossas matrizes constituintes a sentir-se pertencente à nação. Explicita 

também a necessidade de haver uma base comum de conhecimento para todos e o 

tratamento de questões específicas de cada localidade. É nessa perspectiva que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais foram organizados em área e temas transversais, 

prevendo adequações as particularidades de cada local.  

 

4.1.3. Síntese dos Conteúdos Programáticos 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, os conteúdos são 

meios para que o aluno desenvolva as capacidades que lhe permitam produzir bens 

culturais, sociais e econômicos e deles usufruir.  

A seleção de conteúdos, sendo analisados pela equipe escolar, deve levar em 

conta sua relevância social e sua contribuição para o desenvolvimento intelectual do 
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aluno. Esses dois critérios devem guiar as escolhas que precisam ser feitas em 

função das capacidades que se pretende desenvolver e da ampla gama de assuntos 

possíveis de serem tratados no âmbito de cada área de conhecimento.  

Os conteúdos a serem trabalhados devem considerar os de natureza 

conceitual que envolvem a abordagem de conceitos, fatos e princípios, referem-se à 

construção ativa das capacidades intelectuais para operar com símbolos, signos, 

ideias, imagens que permitem repensar a realidade. Também, os conteúdos 

procedimentais que estão presentes nos projetos de ensino, pois realizar uma 

pesquisa, desenvolver um experimento, fazer um resumo, construir uma maquete, 

são proposições de ações presentes em sala de aula. E por último os conteúdos de 

natureza atitudinal que incluem normas, valores e atitudes que permeiam todo o 

conhecimento escolar e que estão presentes tanto nos conteúdos das Áreas quanto 

nos Temas Transversais, por contribuírem para a aquisição das capacidades 

definiam nos Objetivos Gerais do Ensino Fundamental.  

Finalmente, a definição dos conteúdos a serem trabalhados, em cada sala de 

aula, deve considerar o desenvolvimento de capacidades adequadas às 

características sociais, culturais e econômicas particulares da Comunidade Escolar e 

de sua clientela em função das necessidades de aprendizagem de seus alunos.  

 

Língua Portuguesa  

 

5ª série 

  Traços característicos de textos narrativos: 

  Textos Narrativos e situações de comunicação. 

  Estudos linguísticos. 

  Noção de tempo verbal. 

  Articuladores temporais e espaciais. 

  Modo subjuntivo na narrativa. 

  O subjuntivo e os verbos regulares. 

  Narratividade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        151 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E.“LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

  Gênero textual “crônica narrativa”. 

  Gênero textual “letra de música”. 

  Discurso artístico no século XX: diferentes formas de representação. 

  A arte no mundo contemporâneo. 

  Crônica narrativa e letra de música como formas de representação 

históricas. 

  Estudos linguísticos: 

     - Substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pontuação. 

   Crônica narrativa e letra de música: diálogos com outros gêneros. 

   Traços do discurso artístico: uma reflexão historicamente construída 

(leituras e escutas de textos artísticos produzidos em diferentes momentos 

históricos). 

   Estudos linguísticos: 

     - Ortografia, acentuação e pronomes pessoais, de tratamentos. 

 

6ª série 

  Traços característicos da tipologia “relatar” nos gêneros “relato oral” e 

“relato autobiográfico”. 

  Narrar e relatar: semelhanças e diferenças. 

  Traços característicos de textos jornalísticos. 

  Estudos linguísticos: 

    - Elementos coesivos e conectivos: preposição/conjunção, frase e oração,               

 marcadores de tempo e lugar, pontuação, interjeição e oralidade X 

escrita:    registros diferentes.  

  Gênero textual “notícia”. 

  Gênero textual “relato de experiência”. 

  Estudos linguísticos: 

     - Frase e oração, advérbio, figuras de linguagem e questões ortográficas. 
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   Discurso jornalístico no século XX: diferentes formas de 

representação. 

  O jornal no mundo contemporâneo. 

  Notícia e relato de experiência como formas de representação 

histórica. 

  Estudos linguísticos: 

     - Verbo, funções da linguagem, pontuação e gíria.  

   Noticia e relato de experiência: diálogos com outros gêneros. 

  Traços do discurso jornalístico: uma reflexão historicamente construída 

(por meio e leituras e escutas de textos jornalísticos produzidos em 

diferentes momentos históricos). 

  Estudos linguísticos:  

     - Figuras de linguagem, preposição, uso dos porquês, forma e grafia de 

algumas palavras e expressões. 

 

7ª série 

  Traços característicos de textos prescritivos. 

  Gênero textual “anúncio publicitário”. 

  Textos prescritivos e situações de comunicação. 

  Estudos linguísticos:  

     - Conceitos de verbo, modo imperativo nas variedades padrão e coloquial, 

como e por que usar a gramática normativa, imperativo negativo, pesquisa 

no dicionário, modo indicativo (verbo regulares), “tu”, “vós” e variedades 

linguísticas e irregularidades do indicativo. 

   Anúncio publicitário em diferentes situações de comunicação: 

     - Estudos linguísticos, período simples, verbo; termo essencial da oração, 

sujeito e predicado.  

  Discurso publicitário no século XX: diferentes formas de representação. 

  Publicidade e mundo contemporâneo. 
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  Anúncio publicitário e textos prescritivos como formas de representação 

histórica. 

  Estudos linguísticos: 

     - Complementos essenciais (objetos direto e indireto; complemento 

nominal), figura de linguagem e ortografia.   

  Anúncio publicitário e textos prescritivos: diálogos com outros gêneros. 

 Traços de discursos publicitários: uma reflexão historicamente construída 

(por meio de leituras e escutas de textos artísticos produzidos em diferentes 

momentos históricos). 

 Estudos linguísticos:  

     - Complementos assessórios (adjunto adnominal, adjunto adverbial, 

vocativo e oposto), concordância verbal e concordância nominal. 

 

8ª série 

  Traços característicos de textos argumentativos. 

   Traços característicos de textos expositivos. 

  Argumentar e expor: semelhanças e diferenças. 

  Estudos linguísticos: 

     - Marcas dêiticas (pronomes pessoais), pontuação e elementos coesivos 

(preposição, conectivos). 

  Gênero textual “artigo de opinião”. 

  Artigo de opinião em diferentes situações de comunicação. 

  Estudos linguísticos:  

    - Pontuação, período composto por coordenação e conjunção. 

   Discurso político no século XX: diferentes formas de representação. 

   Política no mundo contemporâneo. 

   Debate e artigo de opinião como formas de representação histórica. 

   Estudos linguísticos: 

    - Regência verbal e nominal, período composto subordinação e conjunção. 
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  Debate e artigo de opinião: diálogos com outros gêneros. 

  Traços de discurso político: uma reflexão historicamente construída 

(leituras e escutas de textos políticos produzidos em diferentes momentos 

históricos). 

  Estudos linguísticos:  

    - Período composto por subordinação, pontuação, conjunção e crase. 

 

História 

 

5ª série 

  Sistemas sociais e culturais de notação do tempo ao longo da história. 

  As diferentes linguagens das fontes históricas: documentos escritos, 

mapas, imagens, entrevistas.  

  Mito, memória e história. 

  A vida na Pré-história e a escrita 

  Civilização do Oriente Próximo: o surgimento do Estado e as 

civilizações egípcia, mesopotâmica, hebraica, fenícia e persa. 

  A vida na China antiga e na África antiga. 

  A vida na Grécia antiga: sociedade, vida cotidiana, mitos, religião, 

cidades-estados, polis, democracia e cidadania. 

  A vida na Roma Antiga: vida urbana e sociedade, cotidiana, república, 

escravismo, militarismo e direito. 

  A Europa na Idade Média: as migrações bárbaras e o cristianismo. 

  A civilização Islã (sociedade e cultura): a expansão islâmica e sua 

presença na península Ibérica. 

  Império Bizantino e Oriente no imaginário medieval. 

 

6ª série   

  O feudalismo: relações, econômicas, políticas e religiosas. 
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  As cruzadas e os contatos entre as sociedades europeias e orientais. 

  Renascimento comercial e urbano. 

  Renascimento cultural e cientifico. 

  Formação das monarquias nacionais (Portugal, Espanha, Inglaterra e 

França). 

  Absolutismo. 

  Reforma e contra reforma. 

  A expansão marítima europeia nos séculos XV e XVI. 

  As sociedades maia, asteca e inca. 

  Conquista espanhola na América. 

  Sociedades indígenas no território brasileiro. 

  O encontro dos portugueses com os povos indígenas. 

  Sociedades africanas no século XV. 

  A sociedade no Brasil Colonial: o engenho e a cidade. 

  Tráfico negreiro e escravismo africano no Brasil. 

  Ocupação holandesa no Brasil. 

  Mineração e vida urbana. 

  Crise do sistema colonial. 

 

7ª série   

  Iluminismo. 

  A colonização inglesa e a independência dos Estados Unidos. 

  A colonização espanhola e a independência da América Espanhola. 

  Revolução industrial inglesa do século XVIII. 

  A Revolução Francesa e expansão napoleônica. 

  A Família Real no Brasil. 

  Independência do Brasil. 

  I Reinado no Brasil. 

  Período Regencial no Brasil. 
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  Movimentos sociais e políticos na Europa, no século XIX: as ideias 

socialistas, comunistas e anarquistas nas associações de trabalhadores; o 

liberalismo e o nacionalismo. 

  Os EUA no século XIX. 

  II Reinado no Brasil: política interna. 

  Economia cafeeira. 

  Escravidão e abolicionismo; formas de resistência (os quilombos), o fim 

do tráfico e da escravidão. 

  Industrialização, urbanização e imigração: as transformações 

econômicas, políticas e sociais no Brasil. 

  Proclamação da Republica. 

 

8ª série 

  Imperialismo e neoclassicismo no século XIX. 

  I Guerra Mundial. 

  Revolução Russa e o stalinismo. 

  A República no Brasil: as contradições da modernização e o processo 

de exclusão política, econômica e social das classes populares até a década 

de 1920. 

  Nazifacismo. 

  Crise de 1929. 

  II Guerra Mundial. 

  O período Vargas. 

  Os nacionalismos na África e na Ásia, e as lutas pela independência. 

  Guerra Fria: contextualização e consequências para a América Latina e 

do Brasil. 

  Populismo e ditadura militar no Brasil e na América Latina. 

  Redemocratização no Brasil. 
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  Os EUA após a II Guerra Mundial: movimentos sociais e culturais nas 

décadas de 1950, 1960 e 1970. 

  Fim da Guerra Fria e Nova Ordem Mundial. 

 

Geografia 

 

5ª série 

A paisagem 

  Os ritmos e ciclos da natureza: os objetos naturais. 

  O tempo histórico: os objetos sociais. 

  A leitura de paisagens. 

Escalas da geografia 

  O mundo: as paisagens captadas pelos satélites. 

  O lugar: as paisagens da janela. 

  Entre o mundo e o lugar. 

 

O mundo e suas representações 

  Exemplos de representações: arte e fotografia. 

  Um pouco de história da cartografia. 

A linguagem dos mapas 

   O que é um mapa. 

  Os atributos dos mapas. 

  Mapas de base e mapas temáticos. 

  A cartografia e as novas tecnologias. 

Os ciclos da natureza e a sociedade 

  A história da Terra e os recursos minerais. 

  A água e os assentamentos humanos. 

  Natureza e sociedade na modelagem do relevo. 

  O clima, o tempo e a vida humana. 
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As atividades econômicas e o espaço geográfico 

  A manufatura e os circuitos da indústria. 

  A agropecuária e os circuitos do agronegócio. 

  O consumo e sociedade de serviços. 

 

6ª série 

O território brasileiro 

  A cartografia da formação territorial do Brasil. 

  A federação brasileira: organização política e administrativa. 

  O Brasil no mundo. 

A reorganização do território brasileiro 

  Critérios de divisão regional. 

  As regiões do IBGE, os complexos regionais e a região concentrada. 

Domínios morfoclimáticos do Brasil 

  Domínios florestados. 

  Domínios herbáceos e arbustivos. 

  As faixas de transição. 

O patrimônio ambiental e a sua conservação 

  Políticas ambientais no Brasil. 

  O sistema nacional das unidades de conservação (SNUC) 

Brasil: população e economia 

  A população brasileira e os fluxos migratórios. 

  A revolução da informação e a rede de cidades. 

  O espaço industrial: concentração e descentralização. 

  O espaço agrário e a questão da terra no Brasil. 

 

7ª série 

Globalização em três tempos 

  A geografia dos “descobrimentos”. 
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  O espaço industrial e encurtamento das distâncias. 

  A revolução tecnocientífica. 

Produção e consumo de energia 

  As fontes e as formas de energia. 

  Matrizes energéticas: da lenha ao átomo. 

  Perspectivas energéticas. 

A crise ambiental 

  Do Clube de Roma ao desenvolvimento sustentável. 

  A apropriação desigual dos recursos naturais. 

  Água potável: um recurso finito. 

  A biodiversidade ameaçada. 

  A poluição atmosférica e os gases do efeito estufa. 

Geografia comparada da América 

  Peru e México: a herança pré-herança colombiana. 

  Brasil e Argentina: as correntes de povoamento. 

  Colômbia e Venezuela: entre os Andes e o Caribe. 

  Haiti e Cuba: as revoluções. 

 

8ª série 

A produção do espaço geográfico global 

  Globalização e regionalização. 

  Os blocos econômicos supranacionais. 

  As doutrinas do poderio dos Estados Unidos. 

A nova desordem mundial 

  A Organização das Nações Unidas. 

  A Organização Mundial do Comércio. 

  O Fórum Social Mundial: um outro mundo é possível? 

Geografia das populações 

  Demografia e fragmentações. 
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  As migrações internacionais. 

  Mundo árabe e mundo islâmico. 

As redes sociais 

  Consumo e cidades globais. 

  Turismo e consumo do lugar. 

  As redes da ilegalidade. 

 

Ciências 

 

5º Série 

O Meio Ambiente 

  Ambiente Natural 

  Ambiente Construído. 

 

Materiais no Cotidiano e no Sistema Produtivo 

  Materiais: Fontes, obtenção, usos e propriedades. 

  Materiais obtidos de vegetais fotossintetizantes. 

Qualidade de Vida: A saúde individual, coletiva e ambiental. 

  A ocorrência e a prevenção de doenças e de acidentes. 

Planeta Terra: Característica e estrutura. 

  Terra: dimensão e estrutura. 

  Rotação da terra. 

 

6º Série 

Olhando para o Céu. 

  Elementos astronômicos visíveis. 

  Elementos do sistema solar. 

Os seres vivos. 

  Origem e evolução dos seres vivos. 
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  Características básicas dos seres vivos. 

  Diversidade da vida animal. 

  Diversidade das plantas. 

  Os fungos. 

A tecnologia e os seres vivos. 

  Produtos obtidos pelo ser humano a partir de outros seres vivos. 

  Ciência, tecnologia e a subsistência de seres vivos. 

  Os resíduos da tecnologia. 

Saúde: Um direito da cidadania. 

  O que é saúde? 

  Os agravos à saúde: Parasitas humanos. 

 

7º Série 

Manutenção do organismo. 

  Os nutrientes e suas funções no organismo. 

  Estrutura, funcionamento e inter-relações dos sistemas. 

  Mantendo a integridade. 

Manutenção das espécies. 

  Tipos de reprodução. 

  Sexualidade, reprodução humana e saúde reprodutiva. 

Planeta Terra e sua vizinhança cósmica. 

  As estações do ano. 

  Sistema Sol, Terra e Lua. 

  Nossa vizinhança cósmica. 

Energia no Cotidiano e no Sistema produtivo. 

  Energia: Fontes, obtenção, usos e propriedades. 

  Materiais como fonte de energia. 
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8º Série 

Constituição, Interações e Transformações dos Materiais. 

  Visão fenomenológica (macroscópica e visão interpretativa 

(microscópica). 

Coordenação das Funções Orgânicas. 

  Sistema nervoso. 

  Sistema endócrino. 

Preservando o Organismo. 

  Drogas                     

 

Matemática 

5º Série 

Números Naturais 

  Múltiplos e divisores. 

  Números primos. 

  Operações básicas. 

  Introdução às potências. 

Frações 

  Representação. 

  Comparação e ordenação. 

  Operações. 

Números Decimais 

  Representação. 

  Transformação em fração decimal. 

  Operações. 

Sistemas de Medida 

  Comprimento, massa e capacidade. 

  Sistema métrico decimal. 
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Geometria/medidas  

  Formas planas e espaciais. 

  Noção de perímetro e área de figuras planas. 

  Cálculo de área por composição e decomposição. 

Tratamento da Informação 

  Leitura e construção de gráficos e tabelas. 

  Média aritmética. 

  Problemas de contagem. 

 

6º Série 

Números Naturais. 

  Sistemas de numeração na Antiguidade. 

  O sistema posicional decimal. 

Números Inteiros. 

  Representação. 

  Operações. 

Números Racionais. 

  Representação fracionária e decimal. 

  Operações com decimais e frações. 

Geometria/Medidas. 

  Ângulos, polígonos, circunferência, simetrias, construções geométricas 

e poliedros. 

Números/Proporcionalidade. 

  Proporcionalidade direta e inversa. 

  Razões, proporções, porcentagem. 

  Razões constantes na geometria: π 

Tratamento da Informação. 

  Gráficos de setores. 

  Noções de probabilidade. 
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Álgebra. 

  Uso de letras para representar um valor desconhecido. 

  Conceito, resoluções de equações e problemas. 

 

7º Série. 

Números Racionais. 

  Transformação de decimais finitos em fração. 

  Dízimas periódicas e fração geratriz. 

Potenciação. 

  Propriedades para expoentes inteiros. 

Tratamento da informação. 

  A linguagem das potências. 

 

Álgebra.   

  Equivalências e transformações de expressões algébricas. 

  Produtos notáveis. 

  Fatoração algébrica. 

Álgebra/Equações.   

  Equações de primeiro grau. 

  Sistemas de equações e resolução de problemas. 

  Inequações do 1º grau. 

  Sistemas de coordenadas (plano cartesiano) 

Geometria/Medidas. 

  Teorema de Tales e Pitágoras: apresentação e aplicações. 

  Área de polígonos. 

  Volume do prisma. 
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8º Série 

Números Reais. 

  Conjuntos numéricos e números irracionais. 

  Potenciação e radiciação em IR. 

  Notação científica. 

Álgebra. 

  Equações do 2º grau: resolução e problemas. 

  Noções básicas sobre função; a ideia de interdependência. 

  Construção de tabelas e gráficos para representar funções de 1º e 2º 

graus. 

Geometria/Medidas. 

  Proporcionalidade, noção de semelhança. 

  Relações métrica entre triângulos retângulos. 

  Razões trigonométricas. 

  O número π; a circunferência, o círculo e suas partes; área do círculo. 

  Volume e área do cilindro.   

 

Tratamento da Informação. 

  Contagem indireta e probabilidade. 

 

Educação Física 

5º Série 

Jogo e esporte: competição e cooperação. 

  Jogos populares. 

  Jogos cooperativos. 

  Jogos pré-desportivos. 

  Esporte coletivo: princípios gerais 

    - Ataque, defesa e circulação da bola. 
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Organismo humano, movimento e saúde. 

  Capacidades físicas: noções gerais 

    - Agilidade, velocidade e flexibilidade. 

    - Alongamento e aquecimento. 

    - Resistência e força. 

  Postura. 

  Aparelho locomotor e seus sistemas. 

Esporte. 

  Modalidade coletiva: futebol ou handebol 

     - Princípios técnicos e táticos. 

     - Principais regras. 

     - Processo histórico. 

  Modalidade individual: ginástica artística ou ginástica rítmica. 

     - Principais gestos  técnicos.  

     - Principais regras. 

     - Processo histórico. 

Atividade rítmica 

  Noções gerais sobre ritmo. 

     - Jogos rítmicos. 

 

6º Série 

Esporte. 

  Modalidade individual: atletismo (corrida e saltos). 

  Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol. 

     - Principais gestos  técnicos e táticos.  

     - Principais regras. 

     - Processo histórico. 

  Modalidade individual: ginástica artística ou ginástica rítmica. 

     - Principais gestos técnicos.  

     - Principais regras. 
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     - Processo histórico. 

Atividade rítmica 

  Manifestações e representações da cultura rítmica nacional. 

     - Danças folclóricas e regionais.  

     - Processo histórico. 

     - A questão do gênero. 

Organismo humano, movimento e saúde 

  Capacidades físicas: aplicações no atletismo, atividade rítmica e em 

esportes coletivos. 

Ginástica 

  Ginástica geral. 

     - Fundamentos e gestos.  

     - Processo histórico: dos métodos ginásticos clássicos à ginástica 

contemporânea. 

Luta 

  Princípios de confronto e oposição. 

  Classificação e organização. 

  A questão da Violência. 

 

7º Série 

Esporte. 

  Modalidade individual: atletismo (corridas e arremessos/lançamentos). 

    - Principais técnicos e táticos.  

    - Principais regras. 

    - Processo histórico. 

  Modalidade coletiva: a escolher. 

     - Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo.  

     - Noções de arbitragem. 

  Modalidade individual ou coletiva (ainda não contemplada). 

     - Princípios técnicos e táticos.  
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     - Principais regras.  

     - Processo histórico.  

Luta 

  Modalidades: judô, karatê, taekwondo, boxe ou outra. 

     - Princípios técnicos e táticos. 

  - Principais regras. 

     - Processo histórico.  

Organismo humano, movimento e saúde 

  Capacidades físicas: aplicações no atletismo e luta. 

  Princípios e efeitos do treinamento físico. 

  Atividade física/exercício físico: implicações na obesidade e no 

emagrecimento. 

  Substâncias proibidas: doping e anabolizantes. 

Ginástica 

  Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, ginástica localizada e /ou 

outras. 

  Práticas contemporâneas: ginásticas de academia. 

     - Princípios orientadores. 

  - Técnicas e exercícios. 

     - Padrões de beleza corporal, ginástica e saúde.. 

  - Técnicas e exercícios 

Atividade rítmica 

  Manifestações e representações da cultura rítmica de outros países. 

    - Danças folclóricas.  

    - Processo histórico. 

    - A questão do gênero. 

 

8º Série 

Esporte. 

 Modalidade coletiva: a escolher. 
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     - Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo.  

     - Noções de arbitragem.  

 O esporte na comunidade escolar e em seu entorno: espaços, tempos e 

interesses. 

 Espetacularização do esporte e o esporte profissional. 

     - O esporte na mídia.  

     - Os grandes eventos esportivos. 

 Jogo e esporte: diferenças conceituais e na experiência dos jogadores. 

 Modalidade “alternativa” ou popular em outros países: rugby, beisebol, 

badminton, frisbee, ou outra. 

     - Princípios técnicos e táticos. 

     - Principais regras. 

     - Processo histórico. 

 Organização de campeonato. 

Luta 

 Modalidades: capoeira: 

     - Capoeira como luta, jogo e esporte. 

 - Princípios técnicos e táticos. 

     - Processo histórico. 

Atividade rítmica 

 As manifestações rítmicas de diferentes grupos socioculturais. 

    - As manifestações rítmicas na comunidade escolar e em seu entorno: 

espaços, tempos e interesses.  

 Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop, streetdance e 

outras.. 

     - Diferentes estilos como expressão sociocultural.  

  - Principais passos/movimentos. 

     - Coreografias. 

  Organização de festivais de dança. 
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Arte 

5º Série 

A tridimensionalidade nas linguagens artísticas. 

  Diferenciação entre o espaço bi e tridimensional, espaço e volume e 

suas conexões com as formas do espaço teatral, o corpo em movimento e o 

som no espaço. 

  Escultura, objeto, instalação. 

  Cenografia e a cena contemporânea. 

  A mesma melodia em diversas re-harmonizações tonais. 

 

A luz e o espaço como elementos estéticos nas linguagens artísticas. 

  Relações entre luz-espaço na pintura, fotografia, iluminação cênica, 

teatro de sombra. 

  Correlações potenciais com os efeitos da espacialidade na propagação 

do som. 

  A dimensão artística da luz e do espaço no decorrer dos tempos. 

Suportes, ferramentas e matérias das linguagens artísticas. 

  Possibilidades expressivas de diversos materiais. 

  A cena teatral e o corpo em movimento na dança. 

  Procedimentos sonoros na criação de instrumentos. 

  O diálogo entre artista e matéria nos processos de criação nas 

linguagens artísticas. 

A arte na cidade e o Patrimônio Cultural. 

  A arte na cidade como patrimônio: arte pública, as manifestações 

tradicionais e populares em dança, teatro de rua, espetáculos e 

apresentações musicais na cidade, espaços culturais, a arquitetura teatral 

na cidade.  

  Bens simbólicos materiais e imateriais, preservação e memória. 
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  A cultura visual na cidade, a imagem do corpo na cidade, paisagens 

sonoras da cidade 

 

6º Série 

O desenho e a potencialidade do registro nas linguagens artísticas. 

  Desenho de observação, de memória, de imaginação, o desenho com 

esboço ou obra. 

  Desenho como croquis de figurinos, desenho de cenário. 

  Desenho/notação do movimento que o corpo cria no espaço. 

  A representação gráfica da notação musical, valores, compassos, 

partituras tradicionais e não-convencionais. 

  A forma como elemento e registro: notações em dança e em música. 

  A linha como elemento da visualidade. 

A linha/gesto nas linguagens artísticas. 

  A caligrafia pessoal, a linha como expressão, o gesto como marca. 

  O gesto da marionete. 

  O gesto cotidiano e transposição para o gesto da dança. 

  Gestual do maestro. 

  A linha/gesto como elemento estético no decorrer dos tempos. 

A transformação da materialidade no diálogo da arte com as outras 

linguagens. 

  Diálogo da arte com outras linguagens: moda, publicidade jingle, trilha 

sonora, videoclipe, arquitetura etc. 

Os espaços sociais da arte. 

   Arte pública, land art, exposição de arte. 

  Espetáculos de teatro e dança e apresentações musicais. 

  Registros documentais em DVD e CD, cinema, sites, mercado de 

trabalho. 
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7º Série 

O suporte como matéria da arte e sua ruptura nas linguagens artísticas. 

  Diferenciação entre suportes tradicionais, não-convencionais e 

imateriais. 

  O corpo como suporte das artes cênicas e da dança, o corpo em 

relação a objetos cênicos, corpo em junção com a tecnologia em cena. 

  Diferenciação entre instrumentos tradicionais na música e instrumento 

elétricos ,eletrônicos, samplers, música no computador, sintetizadores. 

  Rupturas dos suportes nas diversas linguagens artísticas. 

Escolha da matéria e intenção criativa nos processos de criação nas 

linguagens artísticas. 

  Processos de criação com ênfase no diálogo entre a matéria e a 

intenção do artista nas várias linguagens artísticas. 

  Matérias, ferramentas e suportes no decorrer dos tempos nas 

linguagens artísticas. 

A arte como sistema simbólico. 

  Códigos dos sistemas simbólicos nas diferentes linguagens artísticas, 

códigos verbais e não-verbais, códigos abertos e fechados. 

  Relações entre imagem e palavra. 

  Relações entre palavras e sonoridade, palavra e ação vocal. 

Memória e preservação da arte. 

  Conceitos de memória, patrimônio, preservação e heranças culturais. 

  Bens materiais e imateriais e as linguagens e manifestações artísticas 

da cultura brasileira nas diferentes linguagens artísticas. 

 

8º Série 

Processos de criação nas linguagens artísticas. 

  Procedimentos criativos na construção de obras visuais, sonoras e 

cênicas. 
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  Ação inventiva, corpo perceptivo, imaginação criadora, coleta sensorial, 

vigília criativa, percurso de experimentação, perseguir ideias, esboços, 

séries, cadernos de anotações, apropriações, combinações, processo 

colaborativo. 

  Repertório pessoal e cultural, poética pessoal, pensamento visual, 

corporal e musical. 

  O diálogo com a matéria visual, sonora e cênica em processos de 

criação. 

 

Gramática das linguagens artísticas. 

  Elementos da visualidade: ponto, linha, forma, cor, volume, textura, luz, 

espaço bi e tridimensional, espaço virtual. 

  Elementos da teatralidade: texto, cenário, personagem, palco, ação. 

  Elementos do movimento expressivo e da musicalidade. 

  A gramática das linguagens da arte no decorrer dos tempos. 

Projeto poético nas linguagens artísticas. 

  A criação das linguagens artísticas e as reinvenções estéticas de seus 

produtores na potencialidade dos recursos, das oportunidades e do contexto 

pessoal e cultural. 

  Relações entre processo de criação e as matérias, ferramentas e 

suportes utilizados. 

  Relações entre movimentos artísticos e a transformação dos meios nas 

práticas artísticas. 

Experiências estéticas e a relação arte-público. 

  Espaços expositivos e modos de provocar diálogos com o público, 

modos de expor. 

  Recepção e discurso teatral, recepção na dança e no discurso musical. 

  Profissionais da arte e o mercado de trabalho. 
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Inglês 

5º Série 

Primeiros contatos. 

  Cumprimentos e despedidas. 

  Identificação pessoal: nome, idade, endereço e telefone. 

  Números em língua inglesa.   

As línguas estrangeiras em nosso entorno. 

  Reconhecimento de palavras estrangeiras em nomes de lugares, marcas de 

produtos, equipamentos, jogos, internet etc. 

  Análise de palavras estrangeiras presentes no cotidiano,  sua origem e 

adaptação em língua materna. 

Descrição da escola. 

  Denominação de objetos e móveis escolares. 

  Denominação dos espaços da escola e dos profissionais que nela atuam. 

Diferentes moradias. 

  Denominação de diferentes tipos de moradia. 

  Relação entre ilustração e descrição de diferentes tipos de moradia. 

  Denominação de espaços de uma casa e dos itens de mobília mais comuns. 

  Adjetivos usados para descrever casas e seus espaços. 

  Gêneros para leitura e escrita. 

  Produção. 

 

6º Série 

O bairro. 

  Denominação em língua inglesa dos espaços comerciais e comunitários que 

estão nos arredores da escola. 

  Relação entre espaços comerciais sua função e as ações que neles ocorre 

tipicamente. 

  Verbos de ação. 
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  Tempo verbal: presente. 

  There is / there are. 

A língua inglesa e os esportes. 

  Denominação das diferentes modalidades de esportes. 

  Reconhecimento de palavras inglesas ou de origem inglesas usadas em 

língua materna em diferentes modalidades esportivas. 

  Relação entre modalidades esportivas e atividades práticas pelos atletas 

(ações). 

  Tempo verbal: presente contínuo e simples. 

  Verbo modal can (para expressar habilidades). 

  Denominação de países e nacionalidades. 

Entretenimento. 

  Denominação dos espaços de lazer da cidade. 

  Espaços de lazer e as atividades que neles se pode praticar. 

  Identificação de informações específicas, sobre os espaços de lazer, como 

horários de funcionamento, localizações, tarifas etc. 

  Retomada: there + be / can / presente. 

Meu perfil, minhas preferências. 

  Denominação de diferentes atividades de lazer praticadas e apreciadas. 

  Tempo verbal: presente (em foco: formas interrogativas e negativas). 

  Gêneros para leitura e escrita. 

  Produção. 

 

7º Série 

Comemorações ao redor do mundo. 

  Reconhecimento de comemorações que ocorrem em datas e de modos 

diferentes em diferentes países e culturas. 

  Localização de nomes de países em mapas. 
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  Localização de informações explícitas em textos informativos sobre o tema 

em estudo. 

  Tempos verbais: presente (retomada) e passado. 

  Datas. 

  Retomadas: nomes de países e nacionalidades em língua inglesa. 

 

“A day in the life of...”: rotinas de jovens em lugares diferentes do mundo. 

  Verbo de ação (retomada). 

  Tempo verbal: presente (retomada). 

  Advérbios de tempo, frequência lugar e modo. 

Hábitos de alimentação. 

  Denominação das diferentes refeições, alimentos e bebidas. 

  Relação entre alimentos e bebidas e refeições. 

  Identificação dos hábitos alimentares em diferentes culturas. 

  Distinção entre alimentos e bebidas saudáveis x não-saudáveis (junk food x 

healthy food). 

  Os diferentes significados dos pronomes indefinidos (quantificadores): much, 

many, a lot, (a) little, (a) few, some, any, no. 

  Tempo verbal: presente (retomada) 

  Dicas para uma alimentação saudável. 

  Verbo modal should. 

Qualidade de vida – o que é, o que mudou. 

  Identificação de mudanças nos hábitos das pessoas durante determinados 

períodos da vida: infância, namoro, estudo, alimentação, atividades de lazer 

etc. 

  Identificação de mudança de hábitos em diferentes épocas (a vida de um 

jovem hoje, a de quem foi jovem há 30 anos). 

  Organização de eventos em uma linha do tempo. 

  Advérbios e expressões adverbiais de tempo. 
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  Tempos verbais: passado (retomada), passado contínuo, used to. 

  Gêneros para leitura e escrita. 

  Produção. 

 

8º Série 

Biografias de pessoas marcantes. 

  Identificação de biografias de pessoas marcantes da história nacional e 

internacional que ainda estão vivas. 

  Identificação de quando e onde as pessoas nasceram e estudaram, que 

língua falam, de que gostavam quando eram pequenas. 

  Tempos verbais: passado e presente (retomada) e reconhecimento de uso 

do presente perfeito. 

Inventores famosos e suas invenções. 

  Relação entre invenções e inventores (quem fez o quê). 

  Descrições de inventos, situando-as no momento histórico. 

  Relação entre um invento e seu uso social. 

  Tempos verbais: passado e presente (retomada) e voz passiva (it’s used 

for... ing). 

  Verbos e adjetivos. 

Narrativas pessoais: um episódio em minha vida. 

  Identificação dos elementos de uma narrativa (o quê, quando, onde, como). 

  Organização de eventos cronologicamente. 

  Relação entre um acontecimento e uma emoção por ele provocada. 

  Tempos verbais: passado e passado contínuo (retomada). 

  Adjetivos para descrever sensações e sentimentos. 

  Advérbios de tempo, lugar e modo. 

O mundo ao meu redor e minha vida daqui a dez anos. 

  Previsões para o futuro pessoal e coletivo. 

  Relação entre mudanças e aspectos da vida pessoal e social. 
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  Advérbios e expressões adverbiais de tempo. 

  Estudo dos adjetivos (formas comparativas). 

  Tempo verbal: futuro (Will, there Will be). 

  Estruturas verbais: hope to, wish to, would like to. 

  Gêneros para leitura e escrita. 

  Produção. 

 

Ensino Religioso 

8º Série 

  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. 

 

Procedimentos 

 A conquista dos objetivos propostos para o Ensino Fundamental depende de 

uma prática educativa que tenha como eixo a formação de um cidadão autônomo e 

participativo. Essa prática pressupõe que os alunos sejam sujeitos de sua 

aprendizagem e que construam significados para o que aprendem. 

 O professor deve ser o mediador, o facilitador para que, através de atividades 

significativas promova ao aluno as múltiplas e complexas interações com o 

conhecimento, considerando também a importância da interação dos alunos entre si, 

que outro aspecto essencial ao processo. 
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 Os diferentes recursos físicos e materiais disponíveis na Unidade Escolar: 

Biblioteca e seu acervo, Sala ambiente de Informática, Laboratório, Retroprojetor, 

TV, Vídeo e Rádio entre outras, são excelentes recursos a serem utilizados pelo 

professor como apoio na criação de situações significativas de aprendizagem. 

 

Avaliação 

 Os critérios e avaliação representam as aprendizagens essenciais ao final do 

ciclo e possíveis à maioria dos alunos submetidos às condições de aprendizagem 

propostas. Os critérios não expressam todos os conteúdos que foram trabalhados no 

ciclo, mas apenas aqueles que são fundamentais para que se possa considerar que 

o aluno desenvolveu as capacidades previstas de modo a estar apto aos 

prosseguimentos dos estudos. 

 Os critérios de avaliação propostos pela Unidade Escola é resultado de 

discussão e análise da equipe e propõe o desenvolvimento global do aluno nas 

disciplinas do Currículo Básico e das Oficinas Curriculares, considerando seu ritmo e 

avanço durante o processo sem perder de vista a busca da qualidade de ensino. 

 

4.2. Plano de Curso das Oficinas Curriculares 
 

 “Educar é a nobre arte de construir conhecimento e saber. A escola é o 

espaço para a edificação desse sonho”. 

 Sobre essas premissas vemos brotar a Escola de Tempo Integral, dando vida 

ao ideal da crença na melhoria da educação como base para a mudança social, a 

exemplo do que ocorrem em outros países desenvolvimentos da América Latina, 

Ásia e Europa. 

 Esse compromisso, sempre presente no Governo do nosso Estado e nesta 

Secretaria por meio dos diversos programas que implantamos, se realiza de forma 

compartilhada com nossos educadores, seus alunos e famílias da comunidade 

escolar. Desta maneira, cria oportunidades para o exercício do pertencimento, 

essencial, na visão humanista, para uma vida plenamente cidadã. 
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 Por essas razões, a Escola de Tempo Integral está assentada, na sua 

concepção filosófica, sobre um tripé que a fundamenta. O século XXI representa a 

Era da Informação e do Conhecimento. Para conduzir as novas gerações rumo a 

essa magnífica aventura, é necessário que desenvolvamos, juntos aos alunos, 

projetos consistentes e que abordem três diferentes categorias de habilidades: 

cognitiva, social e emocional. 

 Por fim, a Escola de Tempo Integral, cuja magnitude será para todos nós tão 

desafiante na sua concretização quão estimulante pelos resultados que 

proporcionará, representa um marco na evolução da história da educação paulista. 

 

4.2.1. Objetivos Gerais das Oficinas Curriculares da Escola de Tempo Integral 

 

 Essas matrizes são complementadas com espaços destinados ao 

desenvolvimento de oficinas, especialmente instituídas para a vivência de atividades 

de natureza prática, inovadora, integradas as temáticas, conhecimentos e saberes já 

interiorizados ou não pelos alunos. Serão oficinas articuladas aos planos de ensino 

dos diferentes professores, cujas prioridades estarão asseguradas na proposta 

pedagógica elaborada pela equipe escolar, em que o cumprimento da função social 

da escola é a alavanca de um processo que visa à formação de pessoas aptas a 

exercerem sua plena cidadania. Serão oficinas que viabilizarão em tempos 

complementares dos objetivos a seguir. 

 Educar e cuidar da construção da imagem positiva do aluno; 

 Atender às diferentes necessidades de aprendizagem;  

 Promover o sentimento de pertinência e o desenvolvimento de atitudes de 

compromisso e responsabilidade para com a escola e com a comunidade, 

instrumentalizando-o com as competências e habilidades necessárias ao 

desempenho do protagonismo juvenil e à participação social; 

 Promover a cultura da paz pelo desenvolvimento de atitudes de auto-respeito, 

respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo.    
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Objetivos Específicos Gerais das Oficinas Curriculares  

 

Hora da Leitura 

 È importante ressaltar que a Hora da Leitura irá ampliar e intensificar as 

ações já desenvolvidas nas aulas de Língua Portuguesa. Assim, sua finalidade é: 

  Desenvolver atitudes e procedimentos que os leitores assíduos 

adquirem a partir da prática; 

  Propiciar um intenso e sistematizado contato dos alunos com diferentes 

gêneros textuais, especialmente no que se refere ao ler para apreciar/fruir e 

para conhecer; 

  Possibilitar aos alunos do ensino fundamental momentos para saborear 

e compartilhar as ideias de autores da literatura universal, em especial da 

literatura brasileira; 

  Utilizar diferentes procedimentos didáticos que seduzam os alunos 

para a leitura; 

  Otimizar a utilização do acervo existente na escola. 

 

Experiências Matemáticas 

  Rever e/ou aprofundar conceitos e procedimentos matemáticos já 

estudados, por meio de metodologias diferenciadas e inovadoras como a 

resolução de problema (incluindo problematizações de jogos), história da 

Matemática, uso de materiais concretos, novas tecnologias e projetos; 

  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. 

 

Língua Estrangeira Moderna (Espanhol) 

  Compreender e responder adequadamente as direções e perguntas; 
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  Participar de diálogos simples com os colegas; 

  Recontar histórias; 

  Participar de conversas, discussões canções e rimas; 

  Ler, entender e falar o idioma espanhol a fim de que ele possa 

manifestar o seu pensamento; 

  Conhecer e pronunciar nomes de objetos do seu convívio diário; 

  Utilizar adequadamente expressões de cumprimento, de solicitação, 

recusar, desculpas, concordância e discordância e permissão. 

 

Informática Educacional  

  Compreender o funcionamento e desenvolver competências para o uso 

de: 

  Equipamentos, tais como computador (CPU, monitor, teclado, mouse), 

caixas de som, fones de ouvido, estabilizador, impressora, máquina 

fotográfica digital, câmera de vídeo, projetor multimídia, televisor, aparelho 

reprodutor de vídeo cassete, aparelho reprodutor e/ou gravador de CD/DVD, 

aparelho de som, microfone, etc. e os suprimentos que possibilitam seu uso 

(fitas de vídeo, acessórios, cabos de energia, disquetes, CDs entre outros); 

  Softwares diversos, como sistema operacional, editor de texto, planilha 

eletrônica, editor de apresentação multimídia, browser, correio eletrônico, 

softwares educacionais, dicionários eletrônico, enciclopédias eletrônicas, 

etc; 

  Redes, principalmente World Wide Web (WWW) da qual fazem parte: 

ambientes virtuais, sites de informação e pesquisa, fóruns, chats, 

comunicadores, recursos de voz sobre IP, blogs, etc; 

  Desenvolver hábitos e competências para o uso dos códigos e 

linguagem relacionadas a esses equipamentos, linguagem videográfica, 

linguagem fotográfica, netiqueta, etc; 
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  Desenvolver uma visão critica sobre a aplicação de cada uma dessas 

tecnologias relacionadas, de forma a usá-las com economia e propriedade, 

segundo a finalidade e/ou o público-alvo de sua ação; 

  Desenvolver hábitos e métodos básicos de investigação científica, com 

o uso de referências e instrumentos variados; 

  Desenvolver hábitos e métodos para a obtenção e a utilização de 

informações; 

  Desenvolver visão critica para verificação da confiabilidade das fontes 

examinadas; 

  Desenvolver uma postura consciente sobre o uso de referências e o 

respeito ao direito autoral; 

  Desenvolver habilidades e competências de comunicação escrita e 

oral; 

  Desenvolver uma visão abrangente e crítica sobre a influência das 

mídias em nossa sociedade, formando o receptor consciente; 

   Desenvolver as capacidades de analisar, estabelecer relações, 

sintetizar e avaliar; 

  Desenvolver hábitos e competências para o trabalho em grupo. 

 

Atividades Artísticas  

  Propiciar aos alunos a criação de formas artísticas, representação de 

idéias, emoções e sensações por meio de poéticas nas diferentes 

linguagens da arte e como representação de pensamentos e sentimentos; 

  Possibilitar ao aluno reconhecer-se como produtor nas linguagens 

artísticas: Teatro, Dança, Artes Visuais ou Música, mobilizando-o a ampliar 

seus conhecimentos em cada uma das linguagens artísticas ao longo das 

quatros séries dos ciclos I e II; 
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  Propiciar um intenso e sistematizado contato dos alunos com a leitura e 

produção de textos nas linguagens não verbais, matéria-prima do universo 

da arte; 

  Possibilitar aos alunos: manipular, organizar, compor, significar, 

decodificar, interpretar, produzir e conhecer imagens visuais, sonoras e 

gestuais/corporais; 

  Ampliar e aprofundar o repertório artístico e estético dos alunos em 

cada uma das linguagens ao longo das quatro séries dos ciclos I e II. 

 

Atividades Esportivas e Motoras 

A participação dos alunos nas oficinas curriculares de Atividades Esportivas e 

Motoras. 

Deverá contribuir para que, ao final do ensino fundamental eles sejam 

capazes de: 

  Participar de atividades motoras variadas, estabelecendo relações 

equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando os 

próprios limites e os dos demais membros da sociedade; 

  Potencializar sua estrutura motora para a aquisição de habilidades 

motoras e o desenvolvimento de capacidades físicas e neuromotoras, para 

agir no meio ambiente; 

  Agir conscientemente na relação dialética existente entre o movimento 

humano e meio ambiente, causa e efeito; 

  Utilizar o movimento humano para interação com outras pessoas e 

comunicação social; 

  Solucionar problemas de ordem motora em diferentes contextos; 

  Ampliar o próprio repertório motor;  

  Criar o hábito da prática da atividade física regular na vida cotidiana; 

  Reconhecer as possibilidades de ação motora com qualidade, nas 

situações de lazer, trabalho e outras atividades cotidianas; 
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  Reverter o quadro de sedentarismo e das doenças dele decorrentes ao 

longo da vida; 

  Elaborar projetos de qualidade de vida que contemplem a prática 

regular de atividade física, para si próprio e para os membros de sua 

convivência. 

 

Saúde e Qualidade de Vida 

  Favorecer a compreensão da concepção de saúde como produto da 

interação entre os aspectos físicos, psíquicos, socioculturais e ambientais 

determinantes da qualidade de vida; 

  Favorecer o desenvolvimento da auto-estima, da autonomia e de ações 

solidárias para a promoção da saúde; 

  Valorizar a promoção e manutenção da saúde na escola para todos os 

que nela estudam e trabalham; 

   Favorecer a aquisição de saberes voltando à promoção, manutenção 

da saúde e sustentabilidade ambiental para o desenvolvimento de atitudes, 

hábitos adequados ao estilo de vida saudável; 

  Incentivar e promover práticas motoras orientais e meditativas para o 

alcance do equilíbrio físico, mental e social. 

 

Empreendedorismo Social 

As atividades de empreendedorismo social devem ter como objetivos:  

  Desenvolver novas formas de articular os conteúdos escolares, de 

modo que sua vivencia se relacione aos desafios dos projetos, ampliando a 

capacidade de acessar e relacionar conhecimentos; 

  Desenvolver a capacidade de cooperar e trabalhar coletivamente 

(professores e alunos), incentivando o planejamento em grupo, e reconhecer 

a importância da participação e colaboração de todos num projeto; 

  Incentivar a autonomia dos alunos nas tomadas de decisões 

compartilhadas, para elaboração e execução dos projetos; 
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  Transformar dificuldades que surgirem durante o processo em 

aprendizados; 

  Estabelecer parcerias dentro e fora da escola (comunidade e diferentes 

atores sociais) para que os projetos elaborados encontrem eco e 

sustentação; 

  Considerar o nível complexidade dos projetos idealizados e a fase de 

desenvolvimento dos alunos envolvidos na ação, para que de fato os 

projetos se tornem viáveis; 

  Iniciar a formação política dos alunos por meio de um conselho; 

  Desenvolver competências e habilidades voltadas para o mundo do 

trabalho; 

  Reconhecer as diferenças, valorizando o surgimento de lideranças e 

das oportunidades de criação de novas relações sociais; 

   Reconhecer diversidades étnico-raciais e culturais, valorizando 

conhecimentos práticas e saberes próprios de grupos sociais, como 

importantes e necessários à participação cidadã plenos. 

 

Orientação para Estudo e Pesquisa 

  Criar um espaço próprio para apoiar e fundamentar os trabalhos de 

pesquisa que serão feitos em propostas da própria oficina curricular ou pelos 

demais componentes curriculares, incluindo-se aí os projetos 

interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares; 

  Ampliar o repertório cultural e científico dos alunos, possibilitando o 

estabelecimento de vínculos com o mundo da pesquisa; 

  Propiciar vivências na apropriação de conceitos nas diferentes áreas 

do conhecimento, favorecendo a construção da autonomia dos alunos para 

a busca de novas informações; 

   Possibilitar aos alunos o desenvolvimento das habilidades para saber 

investigar, analisar e se posicionar criticamente sobre o objeto de estudo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        187 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E.“LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

4.2.2. A Integração entre Oficinas Curriculares e Currículo Básico  

 Conforme previsto na LDB surge a Escola de Tempo Integral amparada 

legalmente em lei, a proposta da ETI é de uma escola que faça a integração entre o 

currículo básico e por eixo temáticos das oficinas curriculares. 

 Propõe-se um trabalho visando a complementação e a contribuição de ambos 

ao desenvolvimento e execução dos projetos interdisciplinares. Sem perder o foco 

de trabalho das oficinas que é o desenvolvimento de atividades de natureza prática, 

inovadora que prioriza o fazer sem descartar o pensar/refletir. 

Concluindo, assim, um trabalho interligado visando o sucesso dos objetivos 

propostos. 

 

4.2.3. Síntese Geral dos Procedimentos Metodológicos  

 O primeiro item a ser repensado é sobre a metodologia dos educadores 

utilizada com os alunos. Esta deve ser diferenciada, diversificada, de caráter lúdico e 

desafiador, problematizando e estimulando a resolução de situações problemas com 

exercício da analise da reflexão, da leitura e da interpretação. Assim, partir do que o 

aluno já sabe, priorizando e atendendo a todas as situações significativas de 

aprendizagem, com situações concretas, próximas e relevantes. 

 Uma das maiores preocupações hoje é a seleção de tema se assuntos a 

serem trabalhados. Assim, deve-se preocupara com as perspectivas 

multidisciplinares e vinculadas a contextos reais, visando a troca de experiências, 

levando em consideração os assuntos e temas relacionados ao universo de 

interesse dos alunos do Ensino Fundamental, então priorizar o desenvolvimento de 

suas competências e habilidades.  

 Por tanto, para que a escola consiga desenvolver bem a sua função em 

oferecer um ensino com qualidade é imprescindível que os professores, 

fundamentais no desenrolar do processo, preparar e organizar atividades que 

despertem o senso crítico, preparando os educandos para o mundo, aproximando a 

escola do mundo real e contextualizado.  
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4.2.4. Visão Geral da Avaliação na Escola de Tempo Integral 

 Segundo a professora Bernadete Gatti, à avaliação deve ser vista. Como 

acompanhante, como informação para reformulação pedagógica, para continuidade 

do trabalho, para mudanças em direções mais adequadas; avaliação continuada, 

bem feita, com o olhar atento para novas informações que podem ser descobertas 

acerca do aluno; e, a partir daí, maximizar o que o aluno é capaz de fazer, obter toda 

a informação possível para ajudar o aluno.  

Como um processo, é preciso pensar na avaliação como cotidiana: ela é 

essencial para um bom trabalho pedagógico, para os avanços continuarem. É um 

balizador para aquilo que o aluno domina, para aquilo que lhe desperta interesse, 

para aquilo que ele ainda deve aprender. É também balizador para o professor que 

acompanhará o aluno na sua heterogeneidade, fazendo-o avançar nos aspectos da 

cultura tão importante hoje. Balizador também será para o diretor que acompanhará 

seus professores, que os estimulará auxiliando-os a encontrar meios para a melhoria 

das HTPCs e do espaço escolar.  

É essa a concepção de avaliação que se faz presente na escola de tempo 

integral, visto que ela possibilita entender o aluno num amplo contexto de 

aprendizagem escolar, dada a variedade de vivências que lhe serão proporcionadas. 

Assim, avaliar o aluno em seu processo de escolarização de tempo integral significa 

pensá-lo globalmente, ou seja, em seu universo cultural, esportivo e social.  

É um processo que compreende o aluno como pessoa global, composta de 

muitas dimensões interdependentes e que se relacionam de forma dinâmica. É um 

processo que o compreende como um ser humano e como um cidadão em 

desenvolvimento, que o vê de modo plural e diversificado, com diversas 

possibilidades de aprendizagem, em que todos são capazes de aprender com 

condições e situações favoráveis. Tendo como parâmetros avaliativos portifólios, 

fichas de acompanhamento e observação dos alunos, autoavaliação dos alunos, 

avaliação em grupo, registro do professor e observação do professor.  

Na proposta curricular da escola de tempo integral, que inclui os componentes 

do currículo básico e as oficinas curriculares que deverão favorece a vivência de 
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atividades dinâmicas, contextualizadas, significativas no campo da arte, da leitura, 

da matemática, do esporte e do convívio social, a avaliação do desempenho escolar 

terá maiores possibilidades de abranger o aluno em todas suas potencialidades, 

suas diversidades, suas preferências, suas habilidades o aluno por inteiro.  

Portanto, todo aluno terá seu desempenho avaliado em todo o currículo 

proposta para esta escola, o que vale dizer, também nas oficinas curriculares 

 

4.3. Plano de Curso Ensino Médio Regular 
 

4.3.1. Objetivos 

O novo ensino médio, nos termos da Lei, de sua regulamentação, 

encaminhamento, deixa, portanto de ser apenas preparatório para o ensino superior 

ou estritamente profissionalizante para assumir a responsabilidade de completar a 

educação básica. Em qualquer de suas modalidades, isso significa preparar para a 

vida, qualificar para a cidadania e capacitar para o aprendizado permanentemente 

seja no eventual prosseguimento dos estudos, seja no mundo do trabalho. 

As transformações de caráter econômico, social ou cultural que levaram a 

modificação dessa escola, no Brasil e no mundo, não tornaram o conhecimento 

humano menos disciplinar em qualquer das três áreas em que o novo ensino médio 

foi organizado.  

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, 

dominar classificações ou identificar símbolos. Significa:  

  Saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir. 

  Enfrentar problemas de diferentes naturezas. 

  Participar socialmente, de forma prática e solidaria. 

  Ser capaz de elaborar críticas ou propostas. 

  Especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado.  
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Uma formação com tal ambição exige métodos de aprendizado compatíveis, 

ou seja, condições efetivas para que os alunos possam: 

  Comunicar-se e argumentar. 

  Defrontar-se com problemas, compreende-los e enfrentá-los. 

  Participar de um convívio social que lhes dê oportunidades de se 

realizar como cidadãos. 

  Fazer escolhas e proposições. 

  Tomar gosto pelo conhecimento, aprender a aprender. 

Nessa perspectiva, os novos programas de Ensino Médio centram-se nos 

conhecimentos e nas competências essenciais que ultrapassam a mera aquisição de 

informação conforme os quatro saberes propostos pela UNESCO que funcionam 

como pilares da educação na sociedade contemporânea: 

 Aprender a conhecer. 

 Aprender a fazer. 

 Aprender a viver. 

 Aprender a ser. 

 

Objetivo do Ensino de Língua Portuguesa 

Espera-se que ao final da Educação Básica, o aluno tenha adquirido as 

competências e habilidades necessárias para ser capaz de:  

Representação e Comunicação 

  Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, 

geradora de significação e integradora da organização do mundo e da 

própria identidade. 

  Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 

manifestações da linguagem. 

Investigação de Compreensão  

  Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 

textos e contextos, mediante a natureza, função, organização estrutura, de 
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acordo com as condições de produção e recepção (intenção, época, local, 

interlocutores participantes da criação e da propagação de idéias e 

escolhas, tecnologias disponíveis).  

  Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e 

escrita e seus códigos sociais.  

  Distinguir gramática normativa e descritiva a partir da adequação ou 

não a situação de uso. 

  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. 

Contextualização Sociocultural 

  Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordo 

e condutas sociais e como representação simbólica de experiências 

humanas, manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social. 

  Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no 

trabalho e outros contextos relevantes da vida.  

 

Objetivos de Ensino de História 

Espera-se que ao final da Educação Básica, o aluno tenha adquirido as 

competências e habilidades necessárias para ser capaz de:  

Representação e comunicação 

  Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, 

e conhecendo 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 de categorias e procedimentos próprios do discurso 

historiográfico.  
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Investigação e compreensão 

  Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de 

periodização do tempo cronológico, reconhecendo-as 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 e conhecimento do papel do individuo 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 sociocultural 

  Situar 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 os 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.  

 

Objetivos do Ensino de Geografia 

Espera-se que ao final da Educação Básica, o aluno tenha adquirido as 

competências e habilidades necessárias para ser capaz de: 

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 ou espacializados.  
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  Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográficas e geográficas 

como formas de organizar e conhecer a localização, a distribuição e a 

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 e 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 do planeta, tendo em vista o 

conhecimento de sua dinâmica e a mundialização dos fenômenos culturais, 

econômicos, tecnológicos políticos que incidem sobre a natureza, nas 

diferentes escalas- local, regional, nacional e global. 

Contextualização sociocultural 

  Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço 

geográfico atual a sua essência, ou seja, os processos históricos 

constituídos de 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 e analisar o impacto das transformações naturais sociais, 

econômicas, culturais e políticas do seu “lugar no mundo”, comparando, 

analisando e sintetizando a densidade das relações e transformações que 

tornaram a realidade concreta e vivida. 
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Objetivos do Ensino de Física  

Espera-se que ao final da Educação Básica, o aluno tenha adquirido as 

competências e habilidades necessárias para ser capaz de: 

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 apreendido, através de tal linguagem. 

  Conhecer fontes de informações e formas de obter informações 

relevantes, sabendo interpretar notícias científicas. 

  Elaborar síntese 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. Relacionar 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. 
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  Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do 

saber científico. 

Contextualização sociocultural 

   Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua 

historia 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. 

 

Objetivos do Ensino da Química 

Espera-se que ao final da Educação Básica, o aluno tenha adquirido as 

competências e habilidades necessárias para ser capaz de: 

Representação 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 o conhecimento da Química (livro, computador, jornais, 

manuais, etc.). 
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  Investigação e compreensão. 

  Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão 

macroscópica (lógico-empírica). 

  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. 

Contextualização sociocultural 

  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-político-culturais. 

  Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da Química e da tecnologia. 

 

Objetivos do Ensino de Biologia 

Espera-se que ao final da Educação Básica, o aluno tenha adquirido as 

competências e habilidades necessárias para ser capaz de: 
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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 aprendido, 

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 idéias 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. 
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  Utilizar noções e conceitos da 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 sociocultural  

Reconhecer a 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 e as concepções de desenvolvimento sustentável. 

 

Objetivos do Ensino de Matemática 

Espera-se que ao final da Educação Básica, o aluno tenha adquirido as 

competências e habilidades necessárias para ser capaz de: 

Representação e comunicação 

  Ler e interpretar textos de Matemática. 

  Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, 

expressões etc.). 

  Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para 

linguagem simbólica (equações, gráficos, diagramas, formulas, tabelas etc.) 

e vice-versa. 

  Exprimir-se com correção e clareza, tanto na língua materna como na 

linguagem matemática, usando a terminologia correta. 
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  Produzir textos matemáticos adequados. 

  Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos 

de produção e de comunicação e instrumentos de medição e de desenho. 

  Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas 

de ciência e tecnologia. 

Investigação e compreensão 

  Identificar em dada situação-problema as informações ou variáveis 

relevantes e elaborar possíveis estratégias para resolvê-la. 

  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. 

Contextualização sociocultural 

  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. 

 

Objetivos do Ensino de língua Estrangeira Moderna - Inglês  

 Espera-se que ao final da Educação Básica, o aluno tenha adquirido as 

competências e habilidades necessárias para ser capaz de: 
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Representação e Comunicação 

  Escolher o registro adequado à situação na 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 determina expressão pode ser 

interpretada em razão de aspectos sociais e/ou culturais. 

  Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 

texto/contextos mediante a natureza, função, organização, estrutura, de 

acordo com as condições de produção/recepção (intenção, época, local, 

interlocutores participantes da criação e propagação de ideias e escolhas, 

tecnologias disponíveis). 

Contextualização Sociocultural 

  Saber distinguir as variantes linguísticas. 

  Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, 

pensar, agir e sentir de quem os produz. 

 

Objetivos do Ensino de Artes 

 Espera-se que ao final da Educação Básica, o aluno tenha adquirido as 

competências e habilidades necessárias para ser capaz de:  

Representação e Comunicação 

  Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, as linguagens 

da arte (música, artes visuais, dança teatro, artes audiovisuais). 
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  Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo 

tanto a fruição quanto a analise estético. 

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 sociocultural  

  Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de 

Arte – em suas múltiplas funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e 

éticos, interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve 

conhecer e compreender em sua dimensão sócio-histórica. 

 

Objetivos do Ensino de Educação Física  

 Espera-se que ao final da Educação Básica, o aluno tenha adquirido as 

competências e as habilidades necessárias para ser capaz: 

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 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. 
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  Reconhecer na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes 

de crescimento coletivo, dialogando, refletir e adotando uma postura 

democrática sobre diferentes pontos de vista postos em debate. 

  Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividades 

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 sociocultural  

  Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, 

reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e 

expressão. 

 

Objetivos do Ensino de Filosofia 

 Espera-se que ao final da Educação Básica, o aluno tenha adquirido as 

competências e habilidades necessárias para ser capaz de: 

Representação e comunicação  

  Ler textos filosóficos de modo significativo.  

  Ler, de modo filosófico, textos diferentes estruturais e registros. 

  Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo. 

  Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e 

mudando de posição em face de argumentos mais consistentes. 
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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 sociocultural  

  Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem 

específica, quanto em outros planos: o pessoal-biográfico, o entorno 

sociopolítico, histórico e cultural, o horizonte da sociedade científico-

tecnológica. 

 

Objetivos do Ensino de Sociologia 

O objetivo geral da disciplina é levar o aluno a compreender quem ele é 

enquanto membro da sociedade brasileira. 

Dessa maneira o centro de nossas preocupações e o nosso ponto de partida 

e chegada é o aluno, o aluno jovem empenhando-nos para partir dele a fim de, com 

ele pensar a sociedade em que vive. Trata-se, portanto, não de se colocar no lugar 

do jovem como porta voz, mas aproximar-se dele para estranhar com ele o seu 

próprio lugar no mundo que o cerca. 

O objetivo, portanto, é o de colocar o jovem diante do outro, visto como 

estranho a ele, de forma a permitir-lhe desvendar sociologicamente esse outro.    

O ensino da sociologia pressupõe, então, a compreensão da educação como 

um caminho para conhecer, para saber, no sentido de superar os preconceitos, as 

ideologias, o senso comum; enfim, para desenvolver a capacidade critica. Para 

tanto, consideramos fundamental desenvolver no aluno os hábitos da leitura e da 

escrita, instrumentos fundamentais para ele se comunicar com os outros que o 

envolvem, e cujo lugar no mundo ele, por meio da sociologia, também aprenderá a 

estranhar.   
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4.3.2. Síntese dos Conteúdos Programáticos – Ensino Médio 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, os conteúdos são 

meios para que o aluno desenvolva as capacidades que lhe permitam produzir bens 

culturais, sociais e econômicos e deles usufruir.  

A seleção de conteúdos, sendo analisados pela equipe escolar, deve levar em 

conta sua relevância social e sua contribuição para o desenvolvimento intelectual do 

aluno. Esses dois critérios devem guiar as escolhas que precisam ser feitas em 

função das capacidades que se pretende desenvolver e da ampla gama de assuntos 

possíveis de serem tratados no âmbito de cada área de conhecimento.  

 

Língua Portuguesa e Literatura 

1ª série 

  Linguagem e sociedade. 

  Leitura e expressão escrita – Estratégias de pré-leitura. 

  Estruturação da atividade escrita. 

  Textos de planificação (foco: escrita). 

  Texto enumerativos (foco: escrita). 

  Texto literário (foco: leitura). 

  Texto argumentativo (foco: leitura e escrita). 

  Texto informativo (foco: leitura e escrita). 

  Texto expositivo (foco: leitura e escrita). 

  Texto teatral (foco: leitura). 

  Texto informativo argumentativo (foco: leitura e escrita).  

  Texto teatral: comédia e tragédia (foco: leitura). 

  Informação, exposição de idéias e mídia impressa – Estratégia de pós-

leitura.  

  Funcionamento da língua. 

  Compreensão e discussão oral. 

  O texto literário e a mídia impressa.  
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  Intencionalidade comunicativa. 

  Elaboração de projeto de texto. 

  Funcionamento da Língua. 

 

2ª série 

  Linguagem e sociedade. 

  Leitura e expressão escrita – Estratégias de pré-leitura. 

  Estruturação da atividade escrita. 

  Texto literário (foco: leitura). 

  Texto argumentativo (foco: leitura e escrita). 

  Antologia (foco: leitura e escrita). 

  Argumentação, expressão de opiniões e mídia impressa. 

  Estratégia de pós-leitura.  

  Compreensão e discussão oral. 

  Texto lúdico (foco: leitura). 

  Intencionalidade comunicativa. 

  Elaboração de projeto de texto. 

  Texto expositivo (foco: leitura e escrita). 

  Texto informativo (foco: leitura e escrita). 

  A expressão de ideias e conhecimentos e a mídia impressa. 

  A expressão de opiniões pela instituição jornalística. 

  Funcionamento da Língua. 

 

3ª série 

  Linguagem e sociedade. 

  Gêneros textuais. 

  Estratégias de pré-leitura. 

  Estruturação da atividade escrita. 

  Textos de planificação (foco: escrita). 
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  Texto literário (foco: leitura). 

  Texto argumentativo (foco: leitura e escrita). 

  Texto informativo (foco: leitura e escrita). 

  Texto lúdico não literário (foco: leitura e escrita). 

  Antologia (foco: leitura e escrita). 

  Argumentação, crítica e mídia impressa. 

  Estratégia de pós-leitura.  

  Compreensão e discussão oral. 

  Leitura e expressão escrita – Estratégias de pré-leitura. 

  Mundo do trabalho e mídia impressa. 

  Intencionalidade comunicativa. 

  Elaboração de projeto de texto. 

  Texto prescritivo (foco: leitura e escrita). 

  Funcionamento da Língua. 

 

História 

1ª série 

  Pré-história. 

  Civilizações do Crescente Fértil: o surgimento do Estado e da escrita. 

  Civilização Grega: A constituição da cidadania clássica e as relações 

sociais marcadas pela escravidão.  

  O Império de Alexandre e a fusão cultural do Oriente e Ocidente. 

  A Civilização Romana e as migrações bárbaras. 

  Império Bizantino e o mundo árabe.  

  Os Francos e o Império de Carlos Magno. 

  Sociedade feudal: características sociais, econômicas, políticas e 

culturais. 

  Renascimento comercial e urbano. 
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  A vida na América antes da conquista europeia. As sociedades maia, 

inca e asteca. 

  Sociedades africanas da região subsaariana até o século XV. 

  Expansão europeia nos séculos XV e XVI: características econômicas, 

culturais e religiosas. A formação do mercado mundial. 

  O encontro entre os europeus e as diferentes civilizações da Ásia, 

África e América.   

 

2ª série 

  Renascimento e Reforma Religiosa: características culturais e 

religiosas da Europa no início da Idade Moderna. 

  Formação e características do Estado Absoluto na Europa Ocidental. 

  A Europa e o Novo Mundo: relações econômicas, sociais e culturais do 

sistema colonial.  

  Iluminismo e Liberalismo: revoluções inglesa (século XVII) e francesa 

(século XVII) e independência dos Estados Unidos. 

  Império Napoleônico. 

  Independência na América Latina. 

  A Revolução industrial inglesa (séculos XVIII e XIX). 

  Processos políticos e sociais no Século XIX na Europa. 

  Formação das sociedades nacionais e organização política e social na 

América e nos EUA no século XIX: Estados Unidos e Brasil ( expansão para 

o oeste norte-americano, Guerra Civil e o desenvolvimento capitalista dos 

EUA / Segundo Reinado no Brasil. 

  A República no Brasil – as contradições da modernização e o processo 

de exclusão, política, econômica e social das classes populares. 

 

3ª série 
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  Imperialismo: a crítica de suas justificativas (cientificismo, 

evolucionismo e racialismo). 

  Conflitos entre os países imperialistas e a I Guerra Mundial. 

  A Revolução Russa e o stalinismo. 

  Totalitarismo: os regimes nazifascistas. 

  A crise econômica de 1929 e seus efeitos mundiais. 

  A Guerra Civil Espanhola. 

  II Guerra Mundial. 

  O período Vargas. 

  O mundo pós-Segunda Guerra e a Guerra Fria. 

  Movimentos sociais e políticos na América Latina e Brasil nas décadas 

de 1950 e 1960. 

  A Guerra Fria e os golpes militares no Brasil e América Latina. 

  As manifestações culturais de resistências aos governos autoritários 

nas décadas de 1960 e 1970. 

  O papel da sociedade civil e dos movimentos sociais na luta pela 

redemocratização brasileira. O movimento pelas “Direitas Já”. 

  A emergência dos movimentos de defesa dos direitos civis no Brasil 

contemporâneo, diferentes contribuições: gênero, etnia e religiões. 

  O fim da Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial. 

 

Geografia 

1ª série 

Cartografia e poder 

  As projeções cartográficas. 

  As técnicas de sensoriamento remoto. 

Geopolítica do mundo contemporâneo 

  A nova desordem mundial. 

  Conflitos regionais. 
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Os sentidos da globalização 

   A aceleração dos fluxos. 

  Um mundo em rede. 

A economia global 

  Organismos econômicos internacionais. 

  As corporações transnacionais. 

  Comércio internacional. 

Natureza e riscos ambientais 

  Estruturas e formas do planeta Terra. 

  Agentes internos e externos. 

  Riscos em um mundo desigual. 

Globalização e urgência ambiental 

  Os biomas terrestres: clima e cobertura vegetal. 

  A nova escala dos impactos ambientais. 

  Os tratados internacionais sobre meio ambientes. 

 

2ª série 

Território brasileiro 

  A cartografia da gênese do território. 

  Do “arquipélago” ao “continente”. 

O Brasil no sistema internacional 

  Mercados internacionais e agenda externa brasileira. 

Os circuitos da produção 

  O espaço industrial. 

  O espaço agropecuário. 

Redes e hierarquias urbanas 

  A formação e a evolução da rede urbana brasileira. 

  A revolução da informação e as cidades. 
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Dinâmicas demográficas  

  Matrizes culturais do Brasil. 

  A transição demográfica. 

Dinâmicas sociais  

  O trabalho e o comercio de trabalho. 

  A segregação sócio espacial e exclusão social. 

Recursos naturais e gestão do território  

  A placa tectônica sul-americana e o modelado do relevo brasileiro. 

  Os domínios morfoclimáticos e bacias hidrográficas. 

  Gestão pública dos recursos naturais. 

 

3ª série 

Regionalização do espaço mundial 

  As regiões da ONU. 

  O conflito Norte e Sul. 

  Globalização e regionalização econômica. 

Choque de civilizações? 

  Geografia das religiões. 

  A questão étnico-cultural. 

  América Latina? 

A África no mundo global 

   África do Norte e Subsaariana. 

  África e América. 

  África e Europa. 

Geografia das redes mundiais 

  Os fluxos materiais. 

  Os fluxos de idéias e informações. 

  As cidades globais. 
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Uma geografia do crime 

  O terror e guerra global. 

  A globalização do crime. 

 

Matemática  

1ª série 

Números e sequencias 

  Conjuntos numéricos. 

  Regularidades numéricas: sequencias. 

  Progressões aritméticas, progressões geométricas, ocorrências em 

diferentes contextos, noções de Matemática financeira. 

Funções 

   Relação entre duas grandezas. 

  Proporcionalidades: direta, inversa, direta com o quadrado. 

  Função do 1º grau, função do 2º grau, significado e ocorrência em 

diferentes contextos. 

Funções exponencial e logarítmica  

  Crescimento exponencial. 

  Função exponencial: equações e inequações. 

  Logaritmos: definição, propriedades, significado em diferentes 

contextos. 

  Função logarítmica: equações e inequações simples. 

Geometria-trigonometria 

  Razões trigonométricas nos triângulos retângulos. 

  Polígonos regulares: inscrição, circunscrição, pavimentação 

superfícies. 

  Resolução de triângulos não retângulos: lei dos senos e lei dos 

cossenos. 
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2ª série 

Trigonometria 

  Arcos e ângulos, graus e radianos. 

  Circunferência trigonométrica: seno, cosseno, tangente. 

  Funções trigonométricas e fenômenos periódicos. 

  Equações e inequações trigonométricas. 

  Adição de arcos. 

Matrizes, determinantes e sistemas lineares. 

  Matrizes: significados como tabelas, características e operações. 

  A noção de determinantes de uma matriz quadrada. 

  Resolução e discussão de sistemas lineares: escalonamento. 

Analise combinatória e probabilidade 

  Raciocínio combinatório: princípios multiplicativo e aditivo. 

  Probabilidade simples. 

  Arranjos, combinações e permutações. 

  Probabilidades, probabilidade condicional. 

  Triângulo de Pascal e Binômio de Newton. 

Geometria métrica espacial 

  Organização do conhecimento geométrico: conceitos primitivos, 

definições, postulados, teoremas. 

  Prismas e cilindros: propriedades, relações métricas. 

  Pirâmides e cones: propriedades, relações métricas. 

  A esfera e suas partes, relações métricas, a esfera terrestre. 

 

3ª série 

Geometria analítica 

  Pontos: distância, ponto médio e alinhamento de três pontos. 

  Reta: equação e estudo dos coeficientes, retas paralelas e 

perpendiculares, distância de ponto e reta, problemas lineares. 
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  Circunferências e cônicas: propriedades, equações, aplicações em 

diferentes contextos. 

Equações algébricas, polinômios, complexos. 

  Equações polinomiais: historia das formulas à analises qualitativa. 

  Relações entre coeficientes e raízes de uma equação polinomial. 

  Polinômios: identidades, divisão por  x – k e redução no grau de uma 

equação. 

  Números complexos: significado geométrico das operações. 

Estudo das funções 

  Panorama das funções já estudadas: principais propriedades. 

  Gráficos: funções trigonométricas, exponenciais, logarítmicas e 

polinomiais. 

  Gráficos: analise de sinal, crescimento, decrescimento, taxas de 

variações. 

  Composição: translações, reflexões, inversões. 

Estatística  

  Cálculo e interpretação de índices estatísticos. 

  Medidas de tendência central: média, mediana e moda. 

  Medidas de dispersão: desvio médio e desvio-padrão. 

  Elementos de amostragem. 

 

Química  

1ª série 

  Transformações químicas no dia-a-dia. 

  Reagentes, produtos e suas propriedades. 

  Reagentes, produtos e suas relações em massa e calor. 

  Primeiras ideias ou modelos sobre a constituição da matéria. 

  Representação de transformações químicas. 

  Relações quantitativas envolvidas na transformação química. 
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2ª série 

  Propriedades da água para consumo humano. 

  Relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas que 

ocorrem em soluções. 

  O modelo de Rutherford-Bohr para explicar a constituição da matéria. 

  Relações entre algumas propriedades das substâncias e suas 

estruturas. 

  Relação entre energia elétrica e as estruturas das substâncias 

envolvidas numa transformação química. 

 

3ª série 

  Atmosfera como fonte de matérias. 

  Hidrosfera como fonte de matérias. 

  Biosfera como fonte de materiais. 

  O que o ser humano introduz na atmosfera, hidrosfera e biosfera. 

 

Física 

1ª série 

  Grandezas do movimento: identificação, caracterização e estimativa de 

valores. 

  Quantidade de movimento linear: variação e conservação. 

  Lei de Newton. 

  Trabalho e energia mecânica. 

  Equilíbrio estático e dinâmico. 

  Universo: elementos que o compõem. 

  Interação gravitacional. 

  Sistema solar.  

  O Universo, sua origem e compreensão humana. 
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2ª série 

  Fenomenologia: calor, temperatura e fontes. 

  Trocas de calor e propriedades térmicas da matéria., 

  Aquecimento e clima. 

  Calor com energia. 

  Máquinas térmicas. 

  Entropia e degradação da energia. 

  Som: fontes, características físicas e usos. 

  Luz: fontes e características físicas. 

  Luz e cor. 

  Ondas eletromagnéticas. 

  Transmissões eletromagnéticas. 

3ª série 

  Circuitos elétricos. 

  Campos e forças eletromagnéticos. 

  Motores e geradores. 

  Produção e consumo de energia elétrica. 

  Matéria: suas propriedades e organização. 

  Átomo: emissão e absorção da radiação. 

  Núcleo atômico e radioatividade. 

  Partículas elementares. 

  Eletrônica e informática. 

 

Biologia 

1ª série 

  Manutenção da vida: fluxos de energia e matéria. 

  Ecossistemas, populações e comunidades. 

  Fatores associados aos problemas ambientais. 

  Problemas ambientais contemporâneos. 
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  A individual, coletiva e ambiental: o que é saúde? 

  A distribuição desigual da saúde pelas populações. 

  As agressões à saúde das populações. 

  Saúde ambiental. 

  

2ª série 

  A organização celular da vida. 

  As funções vitais básicas. 

  Mecanismos de variabilidades genética. 

  Os fundamentos da hereditariedade. 

  Genética humana e saúde. 

  O DNA em ação: estrutura e atuação. 

  Tecnologias de manipulação do DNA. 

 

3ª série 

  Bases biológicas da classificação. 

  A biologia das plantas. 

  A biologia dos animais. 

  A origem da vida. 

  Ideias evolucionistas e evolução biológica. 

  A origem do ser humano e evolução cultural. 

  Intervenção humana na evolução. 

 

Inglês 

1ª série 

Contextos de usos da língua inglesa 

  Mapeamento dos países que usam a língua inglesa como língua 

materna. 
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  A influência internacional dos usos da língua inglesa como língua 

estrangeira. 

  Reconhecimento das variáveis linguísticas da língua inglesa. 

Gêneros para leitura escrita em língua inglesa 

  Folhetos sobre programa de intercambio em países de língua inglesa. 

  E-mails trocados por intercambistas de varias localidades do mundo. 

  Folhetos turísticos. 

  Textos informativos. 

  Reconhecimentos da estrutura geral de um jornal: primeira pagina, 

manchetes, noticias, opinião do leitor e seção de ouvidoria, seções e seus 

objetivo e classificados. 

  Os diferentes textos que compõem de entretenimento de um jornal: 

horóscopo, cruzadinhas, informes de lazer e cultura. 

  Voz passiva. 

  Pronomes relativos. 

  Vocabulário: definições, antônimos e sinônimos. 

  Tempos verbais. 

  Produção: folhetos, manchetes, horóscopo, cruzadinhas, informes de 

lazer e cultura, noticias e montagens de jornal. 

 

2ª série 

Analise de filmes e programa de televisão 

   Reconhecimento de temas, construção de opinião, localizações de 

informações explicitas e inferências do ponto de vista e das intenções do 

autor. 

  O uso de diferentes tempos verbais. 

  O uso das conjunções e dos marcadores sequenciais. 
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Analise de propagandas e peças publicitárias: cinema e consumo. 

  Reconhecimento das relações entre cultura, consumo e mensagens 

implícitas em anúncios ou propaganda. 

  Identificação de propagandas de produtos implícitas em filmes. 

  Inferência de informações, ponte de vista e intenções do autor. 

  Construção de relações entre o texto observado e atitudes pessoais. 

  O uso dos graus dos adjetivos. 

  O uso do imperativo. 

Cinema, preconceito e literatura. 

  Reconhecimento do tema, de estereótipos sociais e preconceitos. 

  Inferência de informações e construção de opiniões. 

  Cinema, literatura e identidade cultural. 

  O enredo no texto literária e sua adaptação para o cinema.  

  O uso dos verbos modais. 

  O uso de diferentes tempos verbais. 

  O uso de orações condicionais. 

  Discurso direto e indireto. 

Gêneros para leitura e escrita 

  Trechos de filmes e propaganda de TV em inglês, resenhas criticas de 

filmes, noticias e jornal, entrevistas com diretores com atores desses filmes. 

  Propagandas publicitárias, trechos de filmes em inglês. 

  Trechos de romances, contos que foram adaptados para o cinemas, 

resenhas criticas de livro e filmes e trechos de roteiros. 

  Produção: resenhas sobre um filme, roteiro de anuncio publicitário e 

peça publicitária, carta para seção de revista, roteiro e dramatização de 

esquete baseada em um filme ou livro. 
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3ª série 

Mundo do trabalho voluntariado 

  Localização, inferências de informações, relação com experiências 

pessoais, o ponto de vista do autor, reconhecimento do assunto e 

construção de opiniões. 

  O uso dos tempos verbais. 

Primeiro emprego 

  As características e organização de um assunto, identificação das 

diferentes necessidades veiculadas em um anuncio de emprego. 

  Localização de informações especifica, reconhecimento da ideia 

principal inferência do significado de palavras desconhecidas. 

  O uso do significado das abreviações e de verbos que indicam 

diferentes habilidades. 

Profissões do século XXI 

  As características e a organização de um artigo, localização de 

informações e ponto de vista e relação do tema com experiências e pessoais 

e perspectivas futuras. 

  O uso dos tempos verbais: futura. 

  O uso dos verbos modais, dos marcadores textuais que indicam 

opções e orações condicionais, passado e presente perfeito. 

Construção do currículo 

  As características e organização de um currículo, localização de 

informações e edição de currículo. 

  O uso e significado das abreviações e das letras maiúsculas e 

pontuação. 

Gêneros para leitura e escrita 

    Anúncios e folhetos informativos, depoimentos de pessoas que 

atuaram como voluntários. 

  Anúncios de empregos e textos informativos. 
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  Artigos de revistas, depoimentos de jovens sobre escolhe de profissões 

e ingresso no mercado de trabalho. 

  Currículos e textos informativos. 

  Produção: relato de experiências, anuncio pessoal, depoimento 

pessoal sobre planos profissionais para o futuro e minicurriculo. 

 

Educação Física 

1ª série 

Esporte 

  Sistema de jogo e táticas em uma modalidade coletiva já conhecida 

pelos alunos. 

  Modalidade individual: atletismo, ginástica artística ou ginástica rítmica. 

 

Corpo, saúde e beleza 

  Padrões e estereótipos de beleza corporal. 

  Indicadores que levam à construção de representação sobre corpo e 

beleza. 

  Corpo e beleza em diferentes períodos históricos. 

  Produtos e praticas alimentares e de exercícios físicos associados à 

busca de padrões de beleza. 

  Consumo e gasto calórico: alimentação, exercício físico e obesidade. 

  Conceitos: atividade física, exercício físico e saúde. 

  Esporte e ginástica: benefícios e risco a saúde. 

Ginástica 

  Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, localizada e outras. 

 

2ª série 

Ginástica 

  Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, localizada e outras. 
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  Ginástica alternativa: alongamento, relaxamento e outros. 

Corpo, saúde e beleza 

  Capacidades físicas: conceitos e avaliação. 

  Efeitos do treinamento físico: fisiológicos, morfológicos e psicossociais. 

  Exercícios resistidos e aumento da massa muscular: benefícios e 

riscos à saúde nas varias faixas etárias. 

  Fatores de risco à saúde: sedentarismo, alimentação, dietas e 

suplementos alimentares, fumo, álcool, drogas, doping e anabolizantes, 

estresse e repouso. 

  Doenças hipocinéticas e relação com a atividade física e o exercício 

físico: obesidade, hipertensão e  outras. 

  Atividade física/ exercícios físico e pratica esportiva em níveis e 

condições adequadas. 

Contemporaneidade 

  Corpo na contemporaneidade. 

Esporte 

  Modalidade individual ainda não conhecidas dos alunos. 

  Modalidade “alternativa” ou popular em outros países: rugby, beisebol, 

badminton, frisbee ou outra. 

Mídias 

  Significados/ sentidos predominantes no discurso das mídias sobre a 

ginástica e o exercício físico: emagrecimento, definição e aumento da massa 

muscular. 

  O papel da mídias na definição de modelos hegemônicos de beleza 

corporal. 

  A transformação do esporte em espetáculo televisivo e sua sequencias. 
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3ª série 

Luta, atividade rítmica, ginástica e esporte 

  Modalidade de luta já conhecida dos alunos: capoeira, karatê, judô, 

taekwondo, boxe ou outra. 

  O ritmo no esporte, na luta, na ginástica e na dança. 

  Manifestações rítmicas ligadas a cultura jovem: hip-hop, streetdance e 

outras. 

  Princípios orientadores, regras e técnicas de uma luta ainda não 

conhecidas dos alunos.  

  Manifestações e representações da cultura rítmica nacional ou de 

outros paises. 

  Organização de eventos esportivos e festivais, de ginástica, luta e 

dança. 

 

Corpo, saúde e beleza 

  Princípios do treinamento físico: individualidade biológica, sobrecarga e 

reversibilidade. 

  Saúde e trabalho. 

  Estratégias de intervenção para promoção da atividade física e do 

exercícios físico na comunidade escolar. 

Contemporaneidade 

  Corpo na contemporaneidade. 

Lazer e trabalho 

  O lazer como direito do cidadão e dever do estado. 

  Espaços, equipamentos e política publicas de lazer. 

  O lazer na comunidade escolar e em seu entorno: espaços, tempos, 

interesses, necessidade e estratégias de intervenção. 
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Arte 

1ª série 

  A cidade, a cultura urbana e a paisagem cultural. 

  Projetos poéticos como provocação para a mediação cultural. 

  Leituras da cultura contemporânea.. 

  A arte contemporânea no território da materialidade. 

  Ressonância da arte do passado na arte contemporânea. 

 

2ª série 

  A aproximação entre arte e público.  

  Projetos poéticos. 

  A poética da matéria: ferramentas e procedimentos técnicos nas 

linguagens da arte. 

  Projeto de contaminação de linguagens no território das linguagens 

artísticas. 

  Intervenções urbanas e ambientais como projeto poético. 

  Modos de pensar e olhar a arte no território de saberes estéticos e 

culturais. 

  Intervenções urbanas e ambientais em relação aos modos de pensar e 

olhar a arte. 

 

Filosofia 

1ª série 

  Por que estudar Filosofia? 

  Áreas da Filosofia. 

  A Filosofia e outras formas de conhecimento: mito, senso comum, 

ideologia, religião, arte ciência. 

  Introdução à Política. 
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  Teorias do Estado – socialismo, anarquismo, liberalismos, 

totalitarismos. 

  Democracia e cidadania: origens, conceitos e dilemas. 

  Ideologia. 

 

2ª série 

  Introdução à Ética. 

  Autonomia e liberdade. 

  Formas contemporâneas de alienação moral: individualismo e condutas 

massificadas. 

  Relações entre moral e políticas. 

  Limites entre o público e o privado. 

  Desafios éticos contemporâneos: a ciência e a condição humana. 

  Introdução à Bioética. 

 

Sociologia 

1ª série 

O aluno na sociedade e a Sociologia 

  A Sociologia e o trabalho do sociólogo. 

  O processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade. 

  Como pensar diferentes realidades. 

  O homem como ser social. 

O que permite ao aluno viver em sociedade? 

  A inserção em grupos sociais: família, escola, vizinhança, trabalho. 

  Relações e interações sociais. 

  Socialização 

O que nos une como humanos? O que nos diferencia? 

  Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais do aluno I: a unidade 

do homem e as diferenças entre os homens. 
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  O que nos diferencia como humanos. 

  Conteúdos simbólicos da vida humana: cultura. 

  Características da cultura. 

  A humanidade na diferença.  

O que nos desiguala como humanos? 

  Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais do aluno II: da 

diferença à desigualdade. 

  Etnias, classes sociais, gêneros e geração. 

 

2ª série 

De onde vem a diversidade social brasileira? 

  A população brasileira: diversidade nacional e regional. 

  O estrangeiro do ponto de vista sociológico. 

  A formação da diversidade: migração, emigração, imigração, 

aculturação e assimilação. 

Qual a importância da cultura na vida social 

  Cultura e comunicação de massa: música, televisão, internet, cinema, 

artes, literatura.  

Qual a importância do trabalho na vida social brasileira? 

  O trabalho como mediação. 

  Divisão social do trabalho: divisão sexual e etária do trabalho, divisão 

manufatureira do trabalho. 

  Processo de trabalho e relações de trabalho. 

  Transformações no mundo do trabalho. 

  Emprego e desemprego na atualidade. 

O aluno em meio aos significados da violência no Brasil 

  Violências simbólicas, físicas e psicológicas. 

  Diferentes formas de violência: doméstica, sexual e na escola. 

  Razões para a violência. 
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3ª série 

O que é cidadania? 

  O significado de ser cidadão ontem e hoje. 

  Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos humanos. 

  A constituição Brasileira de 1988. 

  A expansão da cidadania para grupos especiais: crianças e 

adolescentes, idosos e mulheres.   

Qual a importância da participação política? 

  Formas de participação popular na história do Brasil. 

  Movimentos sociais contemporâneos:movimento operário e 

sindical,movimentos populares urbanos e “novos” movimentos sociais: 

negro, feminista, ambientalista,GLBT. 

Qual é a organização política do Estado brasileiro? 

  Estado e governo. 

  Sistemas de governo. 

  Organização dos poderes: Executivo, Legislativo e judiciário. 

  Eleições e partidos políticos. 

O que é não- cidadania? 

  Desumanização e coisificação do outro. 

  Reprodução da violência e da desigualdade social. 

  O papel social e politicamente transformador da esperança e do sonho. 
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5. PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS 
 Digo: o real não está na saída, nem na chegada, ele se dispõe para a 
gente é no meio da travessia. 
                                                              (Guimarães Rosa) 

5.1. Núcleo de Direção 
 

Diretor 

  Silvia Cristina da Silva Brassaloti – Diretor de Escola – SQC-II-QM-SE, 

titular de cargo na EE “Lesbino de Souza Alkimin”, situada no município de 

Populina, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis. 

 

Introdução 

 O papel do diretor, dentre as inúmeras atribuições do cargo, é atuar, na 

elaboração, coordenação, execução e implementação do Projeto Político 

Pedagógico da escola; no trabalho relativo à organização didática, administrativa e 

disciplinar da escola, no estímulo ao aprimoramento contínuo dos docentes e do 

pessoal técnico-administrativo, onde o foco principal é a aprendizagem do aluno. 

 De nossa parte faremos todo o empenho para garantir ao aluno acesso aos 

conhecimentos, saberes e competências essenciais e específicas a cada etapa do 

segmento ou nível de ensino oferecido pela nossa unidade escolar. 

 Sabedores que somos que dentro do espaço escolar, por maior que sejam as 

diferenças, é necessário que todos tenham os propósitos comuns da educação bem 

esclarecidos,  para que se organizem em função deles. Partindo desse princípio 

nossa proposta de trabalho para a escola está pautada no planejamento de ações 

que levem a superação de problemas específicos de aprendizagem, através de 

práticas pedagógicas necessárias a uma educação de qualidade. 

 Como já é de nosso conhecimento, a historicidade da escola, a descrição do 

contexto escolar, partirá para a diagnose, e em seguida ao plano de ação. 
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Diagnóstico 

 Avaliar para planejar é necessário. Partindo do pressuposto de que o 

diagnóstico não nasce apenas de um momento, mas de uma sucessão de 

momentos sistematizados, utilizaremos os dados do SARESP/2005 – Desempenho 

Geral em Leitura e Matemática, juntamente com os dados das avaliações internas, 

Rendimento Escolar/2005, Relação entre qualificação e vínculo de trabalho de 

professores do Ensino Fundamental, Avaliando os Resultados de 2005, Estimativa 

do nível socioeconômico por tipo de ensino e instância administrativa, como 

avaliação formativa e emancipatória no sentido de formar um diagnóstico das 

dificuldades e das causas, para poder oferecer subsídios para intervenções e 

mudanças. 

(...), a avaliação emancipatória caracteriza-se como processo de descrição, 
análise e crítica de uma dada realidade, visando a transformá-la. Ela está 
situada numa vertente político-pedagógica, cujo interesse primordial é 
emancipador, ou seja, libertador, visando a provocar crítica, de modo a 
libertar o sujeito de condicionamentos deterministas. (Saul, 1988: in Varani 
et. al. Estudo, Pensamento e Criação, 2005, p.93) 

 

Quadro I – Média dos Escores verdadeiros em Leitura e Matemática 5ª a 8ª EF – 

2010 

Séries Escola  Diretoria de Ensino 

Leitura Matemática Leitura  Matemática 

5ª 64,5 44,5 65,7 45,9 

6ª 62,2 43,2 67,5 46,1 

7ª 57,4 38,7 62,0 41,2 

8ª 67,8 38,0 65,3 38,0 

*Escores verdadeiros variam de 0 a 100 
Fonte: Resultados de Avaliação – SARESP/20101 – Secretaria de Estado da Educação/SP 
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Quadro II – Rendimento Escolar do Ensino Fundamental/2009 

Taxas de Aprovação, Reprovação e Abandono por Tipo de Ensino e Instância 

Administrativa 

 

Tipo de Ensino 

ESCOLA DIRETORIA ESTADO 

Diurno Diurno Diurno 

AP RP AB AP RP AB AP RP AB 

Fundamental  

Ciclo II 

96,6 3,4 0,0 94,4 4,4 1,1 81,8 13,9 4,3 

Fonte: Resultados de Avaliação – SARESP/2010 – Secretaria de Estado da Educação/SP 

 

Quadro III – Estimativa do Nível Socioeconômico por Tipo de Ensino e 

Instância Administrativa – Ensino Fundamental 

 

Tipo de 

Ensino 

DISTRIBUIÇÃO % DOS ALUNOS NOS NÍVEIS SOCIOECONOMICOS 

Escola Diretoria Estado 

A B C D E A B C D E A B C D E 

Fund. Ciclo 

II 

 

 

1,9 

 

13,1 

 

33,3 

 

48,3 

 

3,4 

 

4,6 

 

21,0 

 

39,0 

 

33,6 

 

1,9 

 

4,6 

 

23,3 

 

39,6 

 

29,3 

 

3,2 

Global 1,3 11,4 34,8 49,0 3,6 4,5 20,8 40,1 33,0 1,8 4,6 23,4 40,2 28,7 3,3 

Fonte: Resultados de Avaliação – SARESP/2010 – Secretaria de Estado da Educação/SP 

 

Quadro IV – Vínculo de Trabalho de Professores  

Tipo de Ensino Vínculo  Currículo Básico Oficinas  Curriculares   

Ensino 

Fundamental  

Ciclo II 

contratado 16 20 

concursado 07 03 

Fonte: Prodesp – Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado de São Paulo 
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Quadro V – Relação entre qualificação e vínculo de trabalho para professores 

de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental   

  Menos qualif. 

% 

Qualif. % Melhor qualif.%   

Ensino 

Fundamental 

contratado 45,9 29,1 25 

concursado 10 50 40 

Fonte: Avaliando os Resultados de 2010 – Plano de Gestão da EE “Lesbino de Souza Alkimin” – 
Populina/SP 

 

 O ser humano age em função de construir resultados (Luckesi, “Avaliação 

educacional escolar; para além do autoritarismo”, in Matuí p. 223, 1995.). Os 

quadros apresentados evidenciam os construídos pela escola. 

  No Quadro I,   Média dos Escores verdadeiros em Leitura e Matemática 

5ª a 8ª EF – 2005 observamos que em Leitura, a média ficou um pouco abaixo da 

Diretoria, na 5ª, 6ª e 7ª séries. Mas se considerarmos que, um desempenho de 

50,0% de acertos é uma média satisfatória, podemos afirmar que em todas as séries 

obtivemos esse desempenho, que não é o ideal que almejamos para nossos alunos.  

Ao se considerar o trabalho realizado na escola, com praticamente cinco anos 

investindo em projetos de leitura e de escrita interdisciplinares, contemplando todas 

as áreas do conhecimento humano, com enfoque nas dificuldades diagnosticadas 

pelos alunos, os avanços não se apresentaram significativos. Porém, com a 

implantação da ETI, no ano de 2009, notamos um pequeno avanço em cada série. 

O desempenho em Matemática, utilizando o mesmo critério explicitado no 

parágrafo anterior, ou seja, de que 50,0% de acerto é um índice satisfatório, 

observamos que em todas as séries o desempenho foi pior, além disso, não 

obtivemos nenhuma média igual ou acima da DER (Diretoria de Ensino Regional), 

que também não alcançou índices satisfatórios. Esse, sem dúvida é nosso maior 

entrave. 

O Quadro II, Rendimento Escolar do Ensino Fundamental/2005 evidencia um 

melhor resultado final da escola quando comparado com a Diretoria e Estado. 

Conseguimos zerar a evasão (abandono) no Ensino Fundamental. No ano de 2009, 
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com a nova experiência de Escola de Tempo Integral, houve muitas conquistas em 

termos de reflexões e de experiência em gestão democrática e participativa, 

planejando, avaliando, envolvendo os segmentos escolares e comunidade local; 

aspectos como evasão, frequência e melhoria dos resultados de aprendizagem 

foram significativos. 

Quanto ao Quadro III, este nos fornece informações sobre as condições 

socioeconômicas e culturais. No caso as variáveis, grau de instrução do pai e mãe e 

a posse de bens indicativa de renda familiar foram pesquisados pelo SARESP. A 

escala foi segmentada em cinco níveis socioeconômicos. Os estratos A, B, C, D e E 

indicam, numa ordem decrescente, as condições de vida das famílias dos alunos. 

Através desses dados constatamos que os níveis socioeconômicos de nossos 

alunos estão abaixo da Diretoria e do Estado, 87,4% de nosso alunado possui nível 

socioeconômico e cultural entre os níveis C e E. Fator esse que tem impacto no 

rendimento escolar, uma vez que o alunado, na sua maioria só tem acesso a bens 

culturais dentro da escola. 

No Quadro IV, apresentamos o número de professores que atuam na escola e 

respectivos vínculos empregatícios. Através do acompanhamento realizado pela 

equipe de gestão e dados de promoção, retenção e desempenho podem observar 

que a maioria dos profissionais concursados tem mais compromisso e 

responsabilidade que os contratados. 

O Quadro V, foi elaborado no final do ano letivo de 2010, como 

acompanhamento e avaliação dos resultados, usando como referencial para 

qualificar os professores os índices de aproveitamento escolar nas diferentes séries 

que atuaram. Comprova-se mais uma vez que os profissionais concursados 

conseguem melhor desempenho. Vale ressaltar que os professores concursados 

moram todos no município, têm laços afetivos e já há bom tempo construíram 

relação de pertencimento com a escola e a comunidade. 

 No ano de 2010 para contratar os professores que atuariam nas Oficinas 

Curriculares da ETI (Escola de Tempo Integral), seguiram-se os critérios 

determinados pela Secretaria de Educação (tempo de serviço). Por configurar uma 
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situação nova no sistema educacional, os professores, em sua maioria deixaram a 

desejar quanto à postura para atuar em tais oficinas. Nesse diagnóstico, é 

importante ressaltar o papel do Conselho de Escola/APM e colegiados, nos quais 

participam a comunidade escolar e local em sintonia com a gestão da escola, tomam 

decisões coletivas nas áreas: administrativa, financeira e político-pedagógica, 

acompanhando o desenvolvimento da prática educativa, do processo ensino-

aprendizagem (principal foco), que é sua tarefa mais importante. 

 Utilizamos as reuniões de HTPC (hora de trabalho coletivo), que são 

organizadas da seguinte forma: Os professores do Ensino Fundamental e Médio 

realizam das 15h:10min às 18h:10min. 

 As aulas determinadas para as HTPCs tornam-se poucas em razão  de vários 

fatores: tamanho da escola, grande número de profissionais envolvidos, 

modalidades de ensino oferecida pela escola (Ensino Fundamental e Ensino Médio), 

professores que atuam em várias escolas, ETI  (Escola de Tempo Integral), “que 

apontam para um redimensionamento das ações educativas e o enriquecimento  de 

sua estrutura organizacional, oferecendo novos espaços e novas oportunidades de 

aprendizagem” (Diretrizes Gerais da Escola de Tempo Integral  - CENP – 2006) e 

atender os inúmeros projetos a serem desenvolvidos segundo a SEE. 

 As HTPCs são momentos ímpares dentro da unidade escolar, através desse 

espaço podemos promover estudos e reflexões acerca do projeto político-

pedagógico e, é possível buscar procedimentos  passíveis de melhoria na 

organização da escola, rever as estratégias e metodologias utilizadas, realizar 

autoavaliação,  discutir coletivamente sobre avaliação contínua, desempenho de 

alunos (prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos) e oferecimento 

de recuperação contínua, programar e organizar reuniões com pais e reuniões de 

Conselho de Classe/Série/Termo, enfim  buscar  e oferecer a formação. 

 

Plano de Ação 

 Há na escola uma série de condições que podem torná-la mais eficaz no 

atendimento das necessidades básicas de aprendizagem dos alunos e que estão 
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consubstanciadas em vários aspectos de sua organização institucional e 

pedagógica. Essas condições, quando implementadas em seu conjunto, e não 

isoladamente, podem consolidar um projeto educacional capaz de melhor 

instrumentalizar os alunos para a apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento 

de habilidades, e a formação de hábitos e de atitudes fundamentais para a inserção 

crítica e positiva do indivíduo na sociedade. 

  
A aprendizagem e o desenvolvimento de todos é a grande meta. Essa meta 
é construída no próprio âmbito da atividade educativa, exigindo, a cada 
passo, a avaliação e redefinição dos rumos da escola, pois a relevância do 
papel da equipe escolar é tomar para si a tarefa de vencer a resistência à 
mudança e ancorar-se na esperança, que é tarefa imprescindível para que 
a escola enfrente de maneira corajosa os problemas que lhe são colocados 
(Menezes, 2000). 
 

 

 Para tornar nossa instituição escolar em “escola que aprende”, onde o foco é 

a aprendizagem, ações por parte do diretor são necessárias:  

Quanto à atuação do diretor no Plano de Gestão: 

 Viabilizar ações no sentido de chegar aos objetivos propostos; 

 Investir no estabelecimento de metas e no planejamento de como alcançá-

las; 

 Coordenar a construção do plano de gestão da escola, traduzindo as 

intenções e objetivos da comunidade escolar; 

 Exercer liderança junto à comunidade escolar na implementação do plano 

de gestão; 

 Retomar a proposta pedagógica da escola com vistas à reformulação. 

Quanto à atuação do diretor no Planejamento: 

  Acompanhar e avaliar, junto a coordenação pedagógica, as aulas de 

recuperação e reforço; 

 Buscar apoio fora da escola para fornecer aos alunos um currículo 

interessante e relevante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        234 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E.“LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

Quanto à atuação do diretor ao uso dos resultados da avaliação: 

  Analisar os índices de aproveitamento dos alunos, procurando, junto com os 

professores, estratégias para melhorar esses índices; 

 Utilizar informações advindas de avaliações (dos professores, professor 

coordenador, pais de alunos, conselho de classe, conselho de escola, 

alunos) para planejar e organizar o ensino, como objetivo de promover a 

aprendizagem do aluno. 

Quanto à atuação do diretor a questões relativas às práticas pedagógicas: 

 Incentivar a melhoria do ambiente físico; 

 Reorganizar o espaço físico da escola para facilitar o acesso aos materiais e 

recursos pedagógicos. 

Quanto à atuação do diretor a questões relativas à capacitação: 

 Analisar, com o professor coordenador e com os professores, as orientações 

apresentadas no curso de capacitação, incentivando sua implementação em 

sala de aula. 

Quanto à atuação do diretor a questões relativas frente à aprendizagem: 

 Deixar claro para todos os alunos que, por meio de esforços, eles podem 

aprender a ir bem na escola; 

 Difundir entre os alunos a idéia de que seus professores se preocupam com 

eles e com sua aprendizagem; 

 Estabelecer com a equipe escolar expectativas positivas com relação à 

aprendizagem dos alunos; 

 Ter e compartilhar com os professores e com os alunos expectativas 

elevadas sobre o ensino-aprendizagem. 

Quanto à atuação do diretor a questões relativas ao estilo de gestão: 

  Envolver o conjunto de professores nas decisões importantes a respeito da 

escola; 

 Estimular os trabalhos em equipe; 
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 Valorizar o trabalho dos professores e dos professores coordenadores por 

meio de divulgação de suas realizações de boa qualidade; 

 Delegar responsabilidades à equipe escolar; 

 Estabelecer o revezamento de horário de modo a estar presente em todos 

os períodos de funcionamento da escola; 

 Chamar a responsabilidade os funcionários e a equipe docente, para com a 

realização de um bom trabalho; 

 Criar oportunidades informais para os professores relatarem o que acontece 

na escola; 

 Estimular um trabalho coeso e articulado por parte dos professores; 

 Solucionar rapidamente os problemas do cotidiano da escola com a 

participação dos alunos e da equipe escolar; 

 Manter um sistema de comunicação eficaz, que flua entre as diferentes 

instâncias da escola (diretor, professores, alunos, famílias); 

 Acompanhar as HTPCs, participando de algumas reuniões; 

 Estabelecer parcerias com outras instituições. 

Quanto à atuação do diretor a questões relativas ao clima da escola: 

 Dar ênfase a determinados comportamentos e elogiá-los quando presentes; 

 Estimular as ações cordiais entre os alunos e entre estes e a equipe escolar; 

 Percorrer a escola com o objetivo de conversar com os alunos e conhecê-

los; 

 Integrar na escola os novos professores e alunos. 

Quanto à atuação do diretor a questões relativas à mobilização pessoal: 

  Manifestar sentimento de orgulho sempre que uma meta é atingida; 

 Estabelecer expectativas altas para si próprias. 

Quanto à atuação do diretor a questões relativas à utilização dos espaços de 

expressão coletiva: 

 Utilizar diferentes canais para a discussão dos problemas da escola: APM, 

Conselho de Escola, reuniões diversas; 
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 Criar condições para a organização dos alunos no Grêmio Estudantil. 

Quanto à atuação do diretor a questões relativas regras de conduta: 

 Dar encaminhamentos aos casos de indisciplina, retomando, com o conjunto 

dos envolvidos no processo educativo, as regras de conduta estabelecidas 

na escola; 

 Estabelecer na escola um clima disciplinado, mas não rígido; 

 Organizar e disciplinar as rotinas escolares, definindo normas e critérios que 

regulam seu funcionamento de forma articulada com a proposta pedagógica 

da escola; 

 Discutir os casos de violência e drogas ocorridas na escola, analisando-os 

para tomar decisão. 

Quanto à atuação do diretor a questões relativas à imagem da escola: 

 Promover o prestígio da escola de modo a atrair professores talentosos, 

dinâmicos e comprometidos com o sucesso dos alunos; 

 Promover o prestígio da escola na região, pela qualidade de ensino que 

oferece a todos os alunos; 

 Divulgar as experiências bem-sucedidas de aprendizagem e de participação 

dentro da escola e das escolas vizinhas. 

Quanto à atuação do diretor a questões relativas à relação escola-comunidade: 

 Estabelecer uma boa relação com a família dos alunos e com a  

comunidade; 

 Envolver os pais no acompanhamento e controle da frequência e do 

rendimento dos alunos; 

 Dialogar com os pais dos alunos, informando-os sobre o trabalho da escola, 

os avanços e dificuldades dos alunos e ouvindo-os, também, sobre o que 

pensam a respeito da escola; 

 Interagir com as escolas vizinhas, na busca de alternativas para a solução 

dos problemas comuns; 

 Captar recursos externos para a escola. 
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Conclusão Final 

Diante dos problemas detectados, como: comprometimento de funcionários, 

professores, pais e alunos com a escola; a oferta de uma educação de qualidade 

para todos; a garantia da aprendizagem de conteúdos; o atendimento aos alunos 

com dificuldade de aprendizagem; a motivação para ensinar e aprender viabilizamos 

mudanças através de nosso Plano de Ação, com atividades envolvendo os gestores, 

professores coordenadores pedagógicos e professores, utilizando para isso dos 

momentos de reuniões pedagógicas, HTPCs e planejamentos. 

 Estamos lutando para oferecer uma educação de qualidade para nossas 

crianças e jovens, e o empenho é de todos.     

 

Vice-Diretor  

  Ana de Arédis Alves – Vice-Diretor de Escola – SQC-II-QM-SE, na EE 

“Lesbino de Souza Alkimin”, situada no município de Populina, Diretoria de 

Ensino Região de Fernandópolis. 

 

Introdução 

 O trabalho do Vice-Diretor de escola está intimamente ligado ao do Diretor, 

considerando o diagnóstico, a problematização e as possíveis soluções constantes 

no Plano do Diretor. Assim, deverá, participar do desenvolvimento do Projeto Político 

Pedagógico, executando, organizando, coordenando e avaliando a integração de 

todas as atividades programadas no âmbito escolar. 

 

Plano de Ação 

O Vice-Diretor exercerá suas funções objetivando garantir: 

  Responder pela Direção da escola no horário que lhe é confiado; 

  Substituir o Diretor em suas ausências e impedimentos; 

  Assessorar o Diretor no desempenho das atribuições que lhe são 

próprias; 

  Participar da elaboração do Plano do Diretor; 
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  Acompanhar e controlar a execução das programações relativas às 

atividades de apoio administrativo e apoio educacional, mantendo o Diretor 

informado sobre o seu andamento; 

  Coordenar as atividades relativas à manutenção e conservação do 

prédio escolar, mobiliário e equipamentos da escola; 

  Controlar o recebimento e consumo de gêneros alimentícios destinados 

à merenda escolar; 

  Controlar a aplicação de medidas necessárias à observância das 

normas de segurança e higiene de todos os ambientes escolares; 

  Dinamizar e otimizar o uso de equipamentos e recursos materiais da 

escola; 

  Manter os equipamentos em condições de uso; 

  Participar como integrante do Conselho de Escola, dos estudos e 

deliberações que afetam o processo educacional. 

 

Conclusão Final 

 Dentro do espaço escolar é necessário ter propósitos e ações comuns. 

Acreditamos que o Vice-Diretor atuando em consonância com o Diretor, nas 

gestões: Resultados Educacionais, Participativa, Pedagógica, de Pessoas e 

principalmente na Gestão de Serviços de apoio, recursos físicos e financeiros, muito 

contribuirá em oferecer um ambiente receptivo, feliz, prazeroso, agradável e uma 

escola que aprende. 

5.2. Núcleo Técnico-Pedagógico 
 
“O educador ou o coordenador de um grupo é como um maestro que rege 
uma orquestra. Da coordenação sintonizada com  cada diferente 
instrumento, ele rege a música de todos . O maestro sabe e conhece o 
conteúdo das partituras de cada instrumento e o que cada um pode 
oferecer .A sintonia de cada um com o outro , a sintonia de cada um com o 
maestro ,a sintonia do maestro com cada um e com todos é o que 
possibilita a execução da peça pedagógica . Essa é a arte de reger as 
diferenças, socializando os saberes individuais  na construção do 
conhecimento generalizável e para a construção do processo democrático.”    

                                       Freire, in: Aguiar, 1999, p.115 
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Professores Coordenadores 
 

Airton Agmar Polarini – Professor Coordenador Pedagógico do Ensino 

Fundamental – Professor Educação Básica II – SQC – QM, Licenciatura Plena em 

Letras, titular de cargo na EE. ”Lesbino de Souza Alkimin”, Populina, Diretoria de 

Ensino de Fernandópolis. 

 

Vlamir de Carvalho Garcia – Professor Coordenador Pedagógico – Professor 

Educação Básica II – SQC – QM, Licenciatura Plena em História, titular de cargo na 

EE. ”Lesbino de Souza Alkimin”, Populina, Diretoria de Ensino de Fernandópolis.  

        

Introdução 

Sabendo da importância da função de Coordenador Pedagógico para o 

desenvolvimento contínuo da aprendizagem e do trabalho coletivo que buscam o 

desenvolvimento dos princípios básicos para a Educação do século XXI, criados 

pela Comissão Internacional sobre a educação, que tem como meta os quatros 

pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e  aprender a 

ser. 

 Neste sentido, nossa proposta de trabalho considera os seguintes pontos: 

  Objetivos da função do Professor Coordenador; 

  As atribuições do Professor Coordenador Pedagógico; 

  Pontos críticos do processo ensino-aprendizagem; 

  Sugestões de atividades visando à superação de problemas e das 

dificuldades apresentadas pelos alunos e pelos professores. 

 

Objetivos da função dos Professores Coordenadores: 

Desenvolver a função guiada pela promoção de valores de solidariedade, 

compromisso ético e responsabilidade visando sempre ações consideradas 

fundamentais na implementação de um currículo voltado para o sucesso escolar dos 

alunos; à retomada dos planos de ensino iniciais e critérios que norteiam a seleção 
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dos conteúdos escolares, adequando-os às necessidades dos alunos; à promoção 

da interdisciplinaridade; a um trabalho de orientação aos professores na prática 

pedagógica em sala de aula; à ampliação dos horizontes culturais dos alunos e, 

como parte, também, do planejamento curricular, à realização de um trabalho junto 

aos professores, visando elevar os índices de aproveitamento dos alunos e 

orientando-os na implementação das atividades de reforço e recuperação. 

 

Atribuições dos Professores Coordenadores: 

Em relação ao plano de gestão da escola:   

  Auxiliar a direção na elaboração e atualização do plano de gestão 

escolar. 

Em relação ao planejamento curricular: 

  Orientar os professores com o objetivo de garantir o planejamento adequado 

das aulas; 

  Subsidiar os professores no planejamento e desenvolvimento das atividades 

de recuperação; 

  Organizar, com o conjunto dos professores, o planejamento e o 

desenvolvimento das atividades de reforço; 

  Buscar elevar os índices de aproveitamento dos alunos, promovendo seu 

levantamento e análise junto aos professores e à direção; 

  Discutir os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula; 

  Integrar os componentes curriculares através de projetos específicos; 

  Elaborar atividades culturais e de lazer para todos os ciclos e áreas, 

vinculadas à proposta pedagógica da escola; 

  Retomar os critérios que nortearam a seleção dos conteúdos curriculares; 

  Trabalhar diretamente com os professores, observando-os em sala de aula e 

auxiliando-os nas questões curriculares; 

  Rever planos de ensino das disciplinas, adequando-os às necessidades e 

dificuldades dos alunos; 
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  Criar grupos de interesse: de leitura, passeios ecológicos , esporte etc. 

Em relação ao uso dos resultados da avaliação: 

  Analisar com os professores os resultados das avaliações, para identificar 

em quais conteúdos/habilidades os alunos encontra maior dificuldade, 

visando reformular a prática pedagógica. 

Em relação às práticas pedagógicas: 

  Atuar como elemento mediador entre professor e direção nas questões 

pedagógicas; 

  Sensibilizar os professores no sentido de que estes trabalhem os conteúdos 

curriculares de maneira significativa; 

  Propiciar a troca de experiências entre os professores de diferentes 

disciplinas, visando aprimorar a prática pedagógica; 

  Assessorar os professores na busca de novas maneiras de lidar com os 

alunos que têm dificuldades de aprendizagem; 

  Estimular a adoção de estratégias didáticas que enfatizem a interação e a 

contribuição do aluno na construção de sua aprendizagem; 

  Auxiliar os professores na utilização de recursos didáticos e na apropriação 

de novas metodologias; 

  Estimular uma prática docente que promova a aprendizagem dos alunos por 

meio de perguntas críticas e da reformulação das respostas obtidas; 

  Auxiliar os professores na disposição física na sala de aula e dos materiais 

pedagógicos, de acordo com os objetivos das atividades programadas; 

  Estimular os professores a passar trabalhos para casa como forma de 

aumentar o tempo de aprendizagem dos alunos. 

Em relação à capacitação: 

  Organizar e encaminhar à direção a demanda de capacitação de 

professores; 
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  Analisar com os professores as orientações apresentadas nas atividades de 

capacitação, selecionando aquelas que serão implementadas na sala de 

aula; 

  Trabalhar articuladamente com a Oficina Pedagógica no sentido de oferecer 

subsídios para os professores. 

Em relação às estratégias de avaliação do rendimento escolar: 

  Planejar, com o conjunto dos professores, estratégias diferenciadas para 

avaliar o rendimento dos alunos; 

  Oferecer suporte específico aos professores na elaboração de instrumentos 

de avaliação da aprendizagem; 

  Auxiliar os professores na elaboração de instrumentos de avaliação que 

permitam compreender a natureza dos erros cometidos pelos alunos. 

Em relação às atitudes frente à aprendizagem: 

  Fazer elogios aos professores quando eles revelam esforços para motivar os 

alunos a aprender; 

  Orientar os professores no sentido de resgatar a auto-estima dos alunos; 

  Deixar claro para todos os alunos que , por meio de esforços, eles podem 

aprender e ir bem na escola; 

  Trabalhar com os professores para que eles cultivem nos alunos atitudes e 

responsabilidades em relação a seu aprendizado; 

  Assegurar que os professores se preocupem com sucesso escolar de seus 

alunos ; 

  Assumir a postura, perante os professores, de que os alunos são capazes 

de dominar os conceitos desde que contem com um ensino eficaz. 

Em relação ao estilo de gestão: 

  Incentivar e orientar a equipe escolar para o trabalho coletivo; 

  Sensibilizar e auxiliar a equipe escolar para a solução rápida dos problemas 

do cotidiano; 

  Estabelecer relação amigável, de proximidade com os alunos; 
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  Buscar a cooperação dos professores para estabelecer relações 

harmoniosas entre os diferentes segmentos da comunidade escolar. 

Em relação à mobilização pessoal: 

  Estabelecer expectativas altas para  si próprio ; 

Em relação à utilização dos espaços de expressão coletiva: 

  Assessorar os Conselhos de Classe e Série; 

  Atualizar o mural com informações da própria escola e divulgação dos 

eventos, notícias sobe a área de Educação, oferta de estágios e promoção 

de diversões; 

Em relação às regras de conduta: 

  Refletir, em conjunto com os professores, sobre os problemas que decorrem 

da relação professor/aluno, procurando alternativas para enfrentá-los; 

  Estabelecer regras de conduta e convivência com a participação dos 

professores e alunos. 

Em relação à imagem da escola: 

  Valorizar a produção dos alunos, incentivando e promovendo a divulgação 

dos trabalhos dos trabalhos realizados. 

Em relação à relação escola-comunidade: 

  Manter contato com os pais visando à colaboração destes no 

acompanhamento e controle da frequência e do rendimento dos alunos; 

  Organizar atividades que buscam conscientizar a comunidade escolar sobre 

questões relativas à formação do indivíduo (drogas, violência, desemprego) 

que interferem no processo ensino-aprendizagem; 

  Conhecer as práticas educativas das famílias de a melhor atender os alunos. 

Em relação a projetos da secretaria da educação: 

  Trabalhar questões relativas à progressão continuada para que os 

professores possam enfrentar as dificuldades encontradas na 

implementação dessa organização de ensino; 
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  Implementar os projetos desenvolvidos pela SEE, adequando-os às 

características da escola. 

Diagnóstico dos pontos críticos do Processo Ensino Aprendizagem na 

Unidade Escolar 

  Dificuldade em ler, interpretar e produzir textos coerentes e coesos; 

  Dificuldade em ler, interpretar e resolver situações problemas; compreender 

diferentes significados das operações; 

  Ler e interpretar dados expressos em gráficos, tabelas e esquemas; 

  Dificuldade para interpretar textos e correlacionar os conhecimentos  

adquiridos em salas de aula com o contexto do mundo real; 

  Dificuldade para interpretar os diferentes tipos de textos e identificar o 

tema/assunto e os argumentos que o sustentam; 

  Falta de espaço físico para desenvolver Oficinas Curriculares  fora da salas 

de aula; 

  Falta e recurso didático; 

  Indisciplina; 

  Pouco envolvimento dos pais em questões pedagógicas; 

  Ensino fragmentado; 

  Pouco tempo para interação entre professores do currículo básico e oficinas 

curriculares; 

  Falta de envolvimento dos alunos em atividades. 

Sugestões de atividades visando à superação de problemas e das dificuldades 

apresentadas pelos alunos e pelos professores 

  Diagnosticar os alunos com dificuldades; 

  Coordenar e acompanhar o trabalho dos professores das diferentes 

disciplinas e Oficinas Curriculares para garantir a articulação entre elas e o 

avanço na aprendizagem dos alunos; 

  Analisar criticamente as situações de aprendizagem dos alunos, suas 

dificuldades e buscar estratégias que promovam a superação; 
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  Divulgar, disponibilizar e otimizar o uso dos recursos materiais e 

principalmente os tecnológicos da unidade escolar; 

  Propiciar momentos de capacitação dos professores durante as 

HTPCs, através de fundamentação teórica e troca de experiências; 

  Divulgar e valorizar o trabalho desenvolvido pela escola; 

  Promover atividades que promovam a interação escola/comunidade; 

  Possibilitar e incentivar o uso de lugares com potencial educativo nos 

arredores da escola; 

  Acompanhar os alunos com problemas disciplinares, estudando a 

causa; 

  Envolver os pais incentivando a participação dos mesmos em questões 

referentes à aprendizagem de seus filhos; 

  Desenvolvimento do Game Superação nas Oficinas Curriculares; 

   Organizar, garantir e acompanhar a o processo de recuperação 

contínua e paralela. 

 

Proposta de acompanhamento e avaliação 

 Embasados no propósito de acompanhar e avaliar o nosso trabalho 

constantemente, para que obtenhamos sucesso nas ações programadas, 

procuraremos observar o trabalho do professor em sala de aula, de modo a garantir 

a aprendizagem de todos. 

 Durante as HTPCs, acompanharemos o processo de avaliação utilizado pelos 

professores, bem como os critérios, e enfim, os resultados obtidos. Nas reuniões de 

Conselho de Classe/Série/Termo, serão discutidos os avanços e dificuldades dos 

alunos, frente às ações programadas nos planos de ensino dos professores. 

 Nosso Plano de Trabalho será considerado eficaz quando os resultados 

refletirem na melhoria da prática pedagógica do professor e consequentemente no 

desempenho dos alunos. 
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5.3. Plano de Trabalho – Núcleo Administrativo 
 

Objetivo Geral: 

Organizar e atualizar prontuários de documentos de funcionários, docentes e 

discentes, receber, registrar, distribuir, expedir correspondência, processos e papéis 

em geral que tramitem na escola.  

 

5.3.1. Secretário: 

  Adalberto de Carvalho Garcia – Secretário de Escola - Efetivo – SQC-

II-QAE-SE, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, Diretoria de 

Ensino Região de Fernandópolis. 

 

Objetivo específico: 

Ao Secretário de Escola cabe a responsabilidade básica de organização das 

atividades pertinentes a secretaria e à supervisão de sua execução. 

São atribuições do Secretário de Escola:  

  Participar da elaboração do plano escolar. 

  Elaborar a programação das atividades da secretaria, mantendo-a 

articulada com as demais programações da escola.  

  Atribuir tarefas ao pessoal auxiliar da secretaria, orientando e 

controlando as atividades de registro e escrituração, assegurando o 

comprimento de normas e prazos relativos ao processamento de dados.  

  Verificar a regularidade da documentação referente à matrícula e 

transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do 

diretor.  

  Providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos 

competentes de dados e informações educacionais.  

  Preparar a escala de férias dos servidores da escola, submetendo-a a 

aprovação do diretor. 
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  Elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e 

instruções relativas às atividades escolares. 

  Redigir correspondência oficial. 

  Instruir expedientes. 

  Elaborar propostas das necessidades de material permanente e de 

consumo.  

  Elaborar relatórios das atividades da Secretaria e colaborar no preparo 

dos relatórios anual da escola. 

 

5.3.2. Agente de Organização Escolar: 

  Suely Custódio Pereira Simão – Agente de Organização Escolar - 

Efetivo– SQC-II-QAE-SE, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, 

Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis. 

  Ângela Cristina Tonicioli da Silva – Agente de Organização Escolar – 

Efetivo - SQC-II-QAE-SE, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, 

Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis. 

  Neiva Guimarães Rovati dos Santos – Agente de Organização 

Escolar – Contratado, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, 

Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis. 

  Célia Maria Anselmo de Souza – Agente de Organização Escolar – 

Contratado, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, Diretoria de 

Ensino Região de Fernandópolis. 

  Jean Michel de Oliveira Rodrigues – Agente de Organização Escolar 

– Contratado, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, Diretoria de 

Ensino Região de Fernandópolis. 

  Maria Cristina Ventura – Agente de Organização Escolar – 

Contratado, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, Diretoria de 

Ensino Região de Fernandópolis. 
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  Milena Morais de Menezes – Agente de Organização Escolar – 

Contratado, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, Diretoria de 

Ensino Região de Fernandópolis. 

São atribuições do Agente de Organização Escolar – Oficial de Escola: 

  Execução das atribuições que lhe forem conferidas pelo secretário. 

  Organizar e manter atualizados prontuários de documentos de alunos, 

procedendo ao registro e escrituração relativos à vida escolar, 

especialmente no que se refere a matricula, frequência e histórico escolar. 

  Expedir certificados de conclusão de série e de curso e outros 

documentos relativos a vida escolar dos alunos.  

  Preparar e afixar em locais próprios, quadros horários de aluno e 

controlar o cumprimento de carga horária anual. 

  Manter registros relativos a resultados dos processos de avaliação e 

promoção, incineração de documentos, reuniões administrativas, termos de 

visita de supervisores pedagógicos e outras autoridades da administração 

do ensino. 

  Manter registros de levantamentos de dados estatísticos e informações 

educacionais. 

  Preparar relatórios, comunicados e editais relativos a matrícula, 

exames e demais atividades escolares.  

  Receber, registrar, distribuir e expedir correspondências, processos e 

papéis em geral que tramitem na escola, organizando e mantendo o 

protocolo e arquivo escolar. 

  Registrar e controlar a frequência do pessoal docente, técnico e 

administrativo da escola. 

  Preparar e expedir atestados ou boletins relativos à frequência do 

pessoal docente, técnico e administrativo.  

  Organizar e manter atualizados assentamentos dos servidores em 

exercício na escola.  
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  Preparar folhas de pagamento de vencimentos e salários do pessoal da 

escola. 

  Preparar escala de férias anuais dos servidores em exercício na 

escola. 

  Organizar e manter atualizados o documento de leis, decretos, 

regulamentos, resoluções e comunicados de interesse para a escola.  

  Atender aos servidores da escola e aos alunos, prestando-lhes 

esclarecimentos relativos a escrituração e legislação. 

  Atender pessoas que tenham assuntos a tratar da escola. 

São atribuições do Agente de Organização Escolar – Inspetor de Alunos: 

  Controlar a movimentação dos alunos no recinto da escola, orientando-

os quanto às normas de comportamento. 

  Informar a equipe de Direção da Escola sobre a conduta dos alunos e 

comunicar as ocorrências. 

  Colaborar na divulgação de avisos e instrução de interesse da 

administração da escola.  

  Atender aos professores, em aula nas solicitações de material escolar 

e nos problemas disciplinares ou de assistência aos alunos. 

  Colaborar na execução de atividades cívicas sociais e culturais da 

escola e trabalhos curriculares complementares de classe. 

  Providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou 

acidente.  

  Executar outras tarefas auxiliares relacionadas com o apoio 

administrativo e educacional que lhe forem atribuídas pela Direção da 

Escola.  
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5.4. Plano de Trabalho Núcleo Operacional: 
 

  Aurélio Alves Pereira – Agente de Serviços Escolar - Efetivo – SQC-

II-QAE-SE, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, Diretoria de 

Ensino Região de Fernandópolis. 

  Rosalina Rodrigues Sanches – Agente de Serviços Escolar - 

Contratado, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, Diretoria de 

Ensino Região de Fernandópolis. 

  Irani Scarpin Soler Arantes – Agente de Serviços Escolar - 

Contratado, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, Diretoria de 

Ensino Região de Fernandópolis. 

  Valdeira Garcia de Souza – Agente de Serviços Escolar - Contratado, 

na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, Diretoria de Ensino Região 

de Fernandópolis. 

  Neici Guimarães Rovati Pinto – Agente de Serviços Escolar - 

Contratado, na Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, Diretoria de 

Ensino Região de Fernandópolis. 

  Lenice de Arruda – Agente de Serviços Escolar - Contratado, na 

Escola Estadual “Lesbino de Souza Alkimin”, Diretoria de Ensino Região de 

Fernandópolis. 

São atribuições do Agente de Serviços Escolar: 

Executar tarefas de: 

  Limpeza interna e externa da escola, especialmente salas de aula, 

banheiros, biblioteca, laboratório, bem como móveis e utensílios. 

  Preparo e distribuição de café. 

  Distribuição de merenda aos alunos. 

  Executar pequenos reparos em instalações, mobiliário, utensílios e 

similares.  
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5.5. Plano de Trabalho do Corpo Docente 
Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados 
enfileirados, (...) com exercícios estéreis, sem valor para a formação do 
homem” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Introdução 

 Nosso grande desafio é melhorar a qualidade de ensino, para melhorar a 

qualidade, é preciso atuar sobre o que acontece em sala de aula. Considerando que 

a aprendizagem e o sucesso do aluno podem ou não ocorrer, a aula deve ocupar o 

lugar central da escola, de todos que trabalham na escola, principalmente do 

professor. 

 O papel do professor na escola é extremamente importante e difícil, ele é o 

“comandante da nau” chamada aula. A aula é uma situação complexa, é necessário 

conhecer os alunos, monitorar a dinâmica da sala de aula, usar e administrar o 

tempo, ter clima de aprendizagem, avaliar a aprendizagem dos alunos. 

 

Diagnóstico 

 Nosso diagnóstico está fundado no perfil da nossa clientela, contexto escolar, 

dados das avaliações externas e internas descritas no Plano de Gestão 2007/2010; 

apresentamos dificuldade em Leitura e Escrita e o desempenho em Matemática é 

insatisfatório 

 Merece atenção especial a dificuldade dos nossos alunos em interpretar e 

produzir diferentes tipos de textos, comuns a todos os componentes disciplinares; 

resolver situações problemas, transferir conhecimentos. 

   

Plano de Ação 

A avaliação diagnóstica sempre leva a tomada de decisões, pois nos faz 

refletir sobre a ação.  

Dessa forma, o que almejamos é desenvolver o ensino-aprendizagem 

centrado na problematização, que tem por objetivo desenvolver a consciência crítica, 

onde Freire enfatiza: “educador e educando são sujeitos de um processo em que 
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crescem juntos, porque (...) ninguém educa ninguém, ninguém se educa; os homens 

se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (Freire, 1975c, p.63; In Mizukami, 

1986, p. 98). 

 

Ações que levam a aprendizagem dos alunos: 

  Participar ativamente da construção coletiva da Proposta Pedagógica 

da escola. 

  Elaboração do Plano Anual (Planos de Ensino). 

  Planejamento de Aulas: O professor deverá planejar suas aulas, uma 

vez que o resultado refletirá na aprendizagem do aluno. 

  Gestão na sala de aula: A sala de aula é o espaço intencional de 

aprendizagem, é o lugar de encontro e interação entre professor e alunos, 

mediada pelos recursos didáticos para aprender e ensinar e pelos conteúdos 

que serão aprendidos. 

  Conhecer os alunos: O professor deve ter conhecimento sobre seus 

alunos, sua história pessoal e escolar, suas referências socioculturais, seus 

interesses, receios, curiosidade, as competências e habilidades já 

dominadas. 

  Monitorar a dinâmica da sala de aula:  

    - construir um bom clima de aprendizagem em suas aulas; 

    - variar a organização de suas aulas de acordo com o conteúdo e as       

atividades de aprendizagem realizadas; 

    - estabelecer rotinas para cada tipo de aula; 

    - fazer ligações entre a aula anterior e a que se inicia;  

    - desenvolver as aulas de modo que não aconteça descontinuidade de           

um conteúdo para outro;  

   - diversificar as atividades dos alunos: individuais, em grupo etc. 

   - dosar com equilíbrio a natureza das atividades de acordo com o tipo de 

demanda – desafiadoras e sistematizadoras; 
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   - Movimentar-se no espaço da sala de aula de modo a encorajar 

determinados alunos a prestar atenção; 

    - Procurar resolver pequenos problemas de atenção e comportamentos 

disruptivos antes que se tornem grandes problemas. 

  Uso e administração do tempo: todo o tempo de aula deve ser tempo 

para aprender, organizar-se de forma a perder o menor tempo possível com 

atividades rotineiras e burocráticas. 

  Garantir clima de aprendizagem. 

  Avaliar a aprendizagem dos alunos: a avaliação é positiva quando 

serve para diagnosticar as dificuldades do processo de ensino e 

aprendizagem e tomar decisões para superá-las; 

  Analisar os erros cometidos pelos alunos: o professor pode entender 

através do erro, o tipo de dificuldade que o aluno apresenta e pensar como 

superá-las. 

  Incluir-se no processo de avaliação: a avaliação mostra os pontos 

frágeis do ensino ministrado, permitindo que novas formas de ensinar sejam 

planejadas. 

 

Conclusão Final 

 O trabalho coletivo na escola, a troca e experiências entre os docentes 

permitirá a interação entre os professores e a busca por caminhos mais claros e 

pode estimular a reflexão sobre estratégias de trabalho.    Refletir 

sobre a prática da sala de aula à luz de referenciais teóricos consistentes é essencial 

para rompermos com as práticas que funcionaram em algum momento, mas que já 

estão ritualizadas e inadequadas.  Devemos construir práticas inovadoras e eficazes. 

 Para finalizar, consideramos o que Perrenoud define como professor 

eficiente, (...) quase todos os estudos sobre professores eficientes apresentam 

evidências que esses são os que conseguem mudar tudo o que foi planejado 

quando percebem que não está dando os resultados que esperavam, não se fixam 

em fórmulas, mesmo que no passado tenham sido bem sucedidas. Estão sempre 
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abertos para mudar e adaptar a maneira como planejam e executam seu trabalho de 

acordo com as características dos alunos, da escola e da comunidade e qualquer 

outro fator que afete a dinâmica das turmas. Essas evidências confirmam de que 

ensinar é, em alguma medida, saber “agir na urgência e decidir na incerteza”. 

 

5.6. Plano de Trabalho do Corpo Discente: 
 

O Regimento Escolar da Escola estabelece em relação ao corpo discente o que 

segue: 

Direitos, Deveres e Regime Disciplinar 

Dos Direitos: 

Serão resguardados aos discentes todos os direitos previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente e demais legislação pertinente. 

Além dos direitos acima mencionados são direitos do aluno na Escola: 

I – ser respeitado e valorizado por parte de toda comunidade escolar; 

II – ter assegurado as condições de aprendizagem, propiciando-lhe ampla 

assistência por parte do professor; 

III – tomar ciência dos resultados das avaliações de aprendizagem e recorrer, 

se necessário, dos resultados da avaliação do seu desempenho; 

IV – ter o direito de ampla defesa em questões que envolvam sanções e 

punições; 

V – ser respeitado em suas idéias e convicções religiosas, políticas e sociais, 

desde que não atentem contra a moral, os bons costumes, disciplina e organização 

da Escola; 

VI – ter assegurado boas condições de aprendizagem, devendo ser-lhe 

propiciada ampla assistência por parte do professor e da escola e acesso aos 

recursos materiais e didáticos da Escola; 

VII – ser ouvido em suas queixas ou reclamações e ser orientado em suas 

dificuldades; 
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VIII – reunir-se com os seus pares, para organização de agremiações e 

campanhas de cunho educativo, em consonância com o estabelecido pela Escola e 

aprovado previamente pelo Diretor da Escola. 

 

Dos Deveres: 

São deveres dos discentes: 

I – comparecer pontualmente às aulas ou a outras atividades programadas pelo 

professor ou pela escola, devidamente uniformizado e munido do material escolar, 

admitindo-se atraso nos casos expressamente justificados pelos seus pais ou 

responsáveis; 

II – incumbir-se das obrigações que lhe forem atribuídas pela Direção e pelos 

professores; 

III – atuar com responsabilidade na execução de trabalhos, exercícios, 

avaliações e demais atos escolares; 

IV – contribuir para o prestígio da Escola; 

V – cooperar para a boa manutenção das condições dos móveis, equipamentos 

e material escolar, concorrendo também para a manutenção das condições de 

asseio do edifício da Escola e de suas dependências; 

VI – indenizar os danos que der causa, tanto para a Escola, como para os 

docentes, servidores e colegas; 

VII – não portar material que atente ou represente perigo para a saúde, 

segurança e integridade física e moral de outrem; 

VIII – ter adequado comportamento social, concorrendo sempre, onde quer que 

se encontre, para a elevação do seu próprio conceito e também o da escola, 

fortalecer o espírito patriótico e a responsabilidade democrática; 

IX – eximir-se de participar de movimentos de indisciplina coletiva, agressões 

verbais e físicas o que caberá a providência de Ocorrência Policial; 

X – cumprir as normas da instituição escolar; 

XI – submeter à apreciação da Direção, a realização de atividades de iniciativa 

pessoal ou de grupos, no âmbito da Escola; 
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XII – não fazer uso de vestimentas ou objetos (bonés, corretivos, celulares e 

demais equipamentos eletrônicos) que prejudicam o bom desenvolvimento das 

aulas; 

XII – cumprir as Normas de Gestão e Convivência. 

 
Do Regime Disciplinar 

Artigo 36 do Regimento Escolar - Fica vedado ao aluno: 

I – entrar ou sair da classe sem a permissão do professor, ou transitar pelas 

dependências da escola; 

II – retirar-se da Escola sem permissão; 

III – desrespeitar o professor dentro da classe, impedindo-o de desenvolver a 

sua aula a contento dos demais; 

IV – participar da aula, sem o material escolar devido e não estar em dia com 

as obrigações e trabalhos escolares exigidos; 

V – veicular idéias políticas de qualquer natureza e fazer proselitismo religioso; 

VI – promover ou participar de movimentos que resultem em falta coletiva às 

atividades da escola; 

VII – provocar tumulto dentro e fora da Escola; 

VIII – praticar, dentro da Escola, atos atentatórios à moral e aos bons 

costumes; 

IX – fumar nas dependências de Escola ou fazer uso de outros produtos que 

causam dependência física; 

X – praticar atos que impliquem na segurança física e material, expondo o 

pessoal da escola em perigo e danos ao patrimônio escolar; 

XI – convivência desarmonioza com seus colegas; 

XII – comportar-se inadequadamente na fila da merenda e não colocar, em 

lugar apropriado as sobras dos alimentos, pratos e talheres; 

XIII - comparecer à escola indevidamente trajado e quando isso ocorrer poderá, 

por decisão da direção,  ter a opção de ir trocar de roupa e voltar às aulas. 
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O não cumprimento ou a não observância do disposto neste regimento escolar, 

sujeita o aluno às penalidades abaixo expostas, assegurando ao mesmo, o amplo 

direito de defesa. 

Nas penalidades que impliquem em transferência do aluno, serão precedidas 

de um processo de averiguação preliminar dos fatos. 

Conforme a gravidade das faltas ou infrações poderão ser aplicadas as 

seguintes penalidades, de acordo com o artigo 38 do Regimento Escolar:  

I – admoestação verbal; 

II – exclusão de aulas, para o restabelecimento da ordem; 

III – advertência por escrito e enviada aos pais ou responsáveis para ciência e 

providências necessárias; 

IV – suspensão temporária de todas as atividades por um dia; 

V – suspensão temporária de todas as atividades, de dois e no máximo de 

cinco dias; 

VI – transferência compulsória em caso de falta grave ou reincidência. 

 

6. AVALIAÇÃO: CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE 

 
Há sempre um momento em que toda obra humana necessita ser colocada 
em situação crítica, como condição mesmo de sua continuidade (Belloni, 
2000) 

6.1. Avaliação Institucional 
 

 A avaliação institucional é um processo global, contínuo e sistemático, 

competente e legítimo, participativo, que pode envolver agentes internos e externos 

na formulação de subsídios para a melhoria da qualidade da instituição escolar. 

 Cada vez mais se descobre a importância da avaliação institucional como 

balizadora do projeto pedagógico da escola. Para isso é preciso construir um 

processo participativo e reflexivo. 

 A avaliação Institucional é um mecanismo importante em todos os momentos 

de vivência da escola. Por meio dela adquirimos informações iniciais, chamada de 
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diagnóstica inicial, primeira modalidade da Avaliação Institucional, onde buscamos 

informações necessárias à escola a respeito da situação social e econômica de 

alunos, pais, professores e funcionários, assim como do nível de aprendizagem dos 

alunos.  Coletamos no início do ano letivo essas informações por meio de 

questionários, tabulamos dados e colocamos em linguagem gráfica, e realizamos 

avaliações diagnósticas da aprendizagem. 

 Na segunda modalidade, avaliação do processo, a tônica é o cotidiano 

escolar.  Por meio dela, os atores têm oportunidade de fazer sua 

autoconscientização e tomar decisões para a instituição, de forma coletiva e 

contínua. É o redirecionamento da caminhada que deve ser feito pela reflexão sobre 

a prática. Avaliamos dentro do processo: relação escola-comunidade, relação 

internas da escola, qualidade do trabalho pedagógico, qualidade dos serviços 

prestados pela escola, qualidade da gestão escolar, dentre outros. 

 Essa avaliação é realizada no dia-a-dia, usando as reuniões de: Pais e 

Mestres, HTPCs, Pedagógicas, Conselho de Classe/Série/Termo, Conselho de 

Escola, semanais entre gestores, para que se corrijam distorções e procure novos 

rumos.  

 A terceira modalidade é a avaliação de resultados, realizada  geralmente ao 

final do ano letivo, onde se avalia o produto: resultado da aprendizagem dos alunos, 

evasão, aprovação; desempenho dos profissionais. Enfim, é uma avaliação de 

resultados alcançados. 

 O processo de avaliação é feito em três etapas: 

1. Etapa da preparação: é constituído um grupo de trabalho, usamos para 

isso o Conselho de Escola; elaboramos uma proposta do projeto 

institucional para a escola; discutimos a proposta e recebemos sugestões 

dos vários segmentos. 

2. Etapa da Implementação: elaboramos e aplicamos os instrumentos de 

coleta de informações; apuramos e organizamos os dados coletados; 

discutimos os dados nos vários grupos dos segmentos. 
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3. Etapa da Síntese: elaboramos relatórios conclusivos; discutimos sobre o 

uso dos resultados; publicamos e divulgamos o relatório final. 

 

6.2. Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 
 

A árvore que não dá fruto 
É xingada de estéril. 
Quem examina o solo?  
O galho que quebra 
É xingado de podre, mas 
Não havia neve sobre ele? 
Do rio que tudo arrasta 
Se diz que é violento 
Ninguém diz violentas 
Às margens que o cerceiam. 
                       Bertolt Brecht 

 

 A intenção ao utilizar os indicadores de desempenho em leitura e escrita  no 

Saresp 2009  e 20010,  foi de conhecer, localizar, analisar as causas que 

determinam as dificuldades apresentadas, como também identificar aprendizagens 

e ajustamentos mais positivos e negativos que geram problemas a serem 

superados, ou avanços a serem perseguidos, assim como as falhas e progressos 

da equipe escolar no processo educativo. 

 Nosso estudo inicia-se pela comparação dos resultados de nossa escola com 

os resultados da Diretoria de Ensino, considerando que a DE de Fernandópolis 

destaca-se m relação a CEI e ao Estado. 
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 Conforme demonstrado nos gráficos acima, no ano de 2010, nossa unidade 

escolar está na maioria das séries abaixo da DE, dados muito importantes uma vez 

que as séries são respectivamente final de Ciclo e final de curso. No ano de 2009 as 

séries, na sua maioria, continuam abaixo da DE, exceto na 8ª série do Ensino 

Fundamental e na 1ª série do Ensino Médio. 

 Estes dados demonstram que a escola, apesar de investir em projetos de 

leitura e escrita interdisciplinares, com enfoque nas dificuldades dos alunos, não 

conseguiu atingir o sucesso pretendido.  

 Através da análise dos dados coletados: desempenho dos alunos no Saresp 

2009 e 2010, questionário dos alunos, os índices de aprovação, reprovação e 

abandono dos últimos três anos, resultado de avaliações internas, o nível 

socioeconômico, proposta pedagógica e o plano de melhoria da escola/2006, pode-

se identificar fatores que influenciam no desempenho tanto positivo como negativo. 

 Constata-se o impacto das variáveis que interferiram negativamente nesse 

resultado: nível sócio econômico do alunado, prática pedagógica ineficaz de alguns 

professores, falta de compromisso do aluno e família, entre outras. 

  Com a implantação da ETI – Escola de Tempo Integral, no ano de 2006, e a 

partir dos problemas identificados, desenvolve-se na unidade escolar trabalho 

diversificado quanto à tipologia de texto, ampliando a competência leitora e escritora 

dos alunos, conforme o plano de melhoria/2006, que já desencadeou projetos 

específicos para a correção apresentadas pelos alunos. 

 A equipe gestora vem desenvolvendo com grande esforço, discussão coletiva 

acerca dos problemas educacionais, que sejam referentes aos alunos ou atuação 

dos próprios professores, mas ainda persistem dificuldades em registros e alguns 

professores realizam trabalho fragmentado. 

 No final de 2010, após aplicação de avaliações internas nos moldes do 

Saresp, observamos um avanço significativo quando comparado com 2005: 
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 A equipe escolar desenvolve bom trabalho na leitura e análise dos dados do 

Saresp e das avaliações internas, que vem refletindo na melhoria dos resultados. 

 As avaliações internas e externas são utilizadas para avaliar o desempenho 

dos alunos e repensar a prática do professor. Nossas avaliações internas 

sistemáticas são aplicadas bimestralmente, procurando seguir a linha das avaliações 

externas: avaliar por habilidades e competências. 

 Usamos a avaliação como um poderoso instrumento a serviço da qualidade 

de ensino. Se conseguirmos identificar o que os alunos sabem e deixam de saber, 

estamos em condição de repensar a capacitação docente, modificar os métodos de 

ensino que empregamos, centrar nosso esforços naquilo que demonstrou ser mais 

difícil de aprender. Quando conhecemos os problemas, eles podem ser enfrentados. 

 Através do órgão colegiado que acompanha o processo ensino-

aprendizagem, Conselho de Classe/Série/Termo, realizado com a presença dos 

gestores, professores, pais e alunos, são discutidos e analisados os instrumentos de 

avaliação e seus respectivos resultados, são identificadas as principais causas das 

dificuldades e apresentados planos de intervenção, bem como levantamento de 

alunos que necessitam de recuperação contínua e paralela. Utilizamos questionários 
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e fichas para acompanhar o rendimento bimestral (vide em material de apoio para 

acompanhamento). 

 Os casos de alunos que apresentam frequência irregular são rapidamente 

identificados através da pasta de acompanhamento diário de cada classe. A equipe 

gestora busca através de convocação ao responsável, ou visita domiciliar, ou 

através de telefonemas, identificarem as razões pela ausência e tomar as medidas 

necessárias ou ainda encaminhá-los ao Conselho Tutelar do município, conforme 

consta no Regimento Escolar. 

 O Conselho de Escola deve ser fortalecido, pois este colegiado acompanha 

todo o processo educativo e será responsável pelas decisões sobre as ações 

pedagógicas, financeiras e administrativas, bem como pelo desenvolvimento da 

cidadania, pelo acesso ao saber e pela formação democrática do aluno. A s reuniões 

de Conselho são lavradas em atas. 

 Cabe a direção assegurar a integração de todos os profissionais que atuam 

na escola, bem como a comunidade no processo ensino-aprendizagem, em busca 

de oferecer um serviço de qualidade, transformando a escola em um organismo vivo 

e atuante na vida da sociedade, capaz de reformular e adaptar-se com vistas à 

concretização dos objetivos que constam nesse Plano de Gestão. Para 

acompanharmos a execução do Plano de Gestão utilizamos material de apoio: 

fichas, depoimentos e questionários. 

  A equipe de coordenação pedagógica articulará toda a equipe escolar e 

acompanhará o desenvolvimento das metas com suas ações nessa árdua tarefa 

educativa, a fim de garantir a construção de uma nova realidade escolar, onde todos 

estão incutidos no mesmo objetivo, a melhoria da qualidade de ensino. 

 Vamos desenvolver uma administração solidária, fundamentada numa gestão 

participativa e democrática com o fortalecimento do Conselho de Escola, Grêmio 

Estudantil, APM, comunidade escolar e local. 

 Organizar a equipe, delegar poderes é fundamental para o sucesso da ação 

educativa. A administração não é privilégio de uma pessoa, mas função que se 

reparte entre todos os participantes do empreendimento, sob a liderança do Diretor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        264 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E.“LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

 A gestão da escola ao acompanhar e dividir responsabilidades, com 

professores, funcionários, alunos, e pais, não está abrindo mão de sua liderança e 

sim exercitando a democracia, num processo de educação política em que todos 

crescem como cidadãos. 

  

6.3. Materiais de Apoio para Acompanhamento 
 

6.3.1. Em relação à avaliação dos funcionários serão utilizados os seguintes 

critérios: 

  Interesse 

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

que executa.  

  Qualidade 

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

  Responsabilidade 

 Considere a dedicação do servidor ao trabalho. Considere quanta orientação 

é necessário para conseguir os resultados desejados.  

  Atenção 

 Considere o grau de atenção dos servidores no trabalho que executa.  

  Relacionamento 

 Considere a habilidade do servidor para relacionar-se com os colegas e com 

os superiores hierárquicos. 

  Cooperação 

 Considere a disposição do servidor para cooperar com os colegas e com a 

chefia.  

  Organização 

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

  Conhecimento do trabalho 
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 Considere quão satisfatório é o nível de conhecimento do servidor acerca do 

trabalho que executa.  

  Assiduidade 

 Indique a frequência com que o servidor comparece ao trabalho.  

  Iniciativa 

 Considere a capacidade do servidor para resolver situações novas que se 

enquadram na rotina.  

 

6.3.2. Quanto ao trabalho do professor serão considerados como critérios: 

  Assiduidade 

 Considere a frequência com que o professor comparece ao trabalho.  

  Organização 

 Considere a capacidade do professor na organização em relação ao conteúdo 

de sua disciplina ás aulas e os recursos de ensino.  

  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.  

 Domínio em sala de aula 

 Considere a habilidade do professor para lidar com a classe mantendo um 

clima de trabalho e entusiasmo.  

  Domínio do conteúdo 

 Considere os conhecimentos do professor em relação ao domínio pleno dos 

conteúdos referentes à disciplina em que atua.  

 Iniciativa 

 Considere a capacidade do professor para tomar decisões frente a situações 

imprevistas.  

 Participação 
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 Considere o grau de participação do professor nas atividades da escola, tais 

como: Conselho de escola, Reuniões pedagógicas, HTPC, Planejamento.  

 Comunicação 

 Considere sua capacidade de comunicação com os alunos em classe. 

  Interesse 

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

 Motivação 

 Considere a capacidade do professor para manter os alunos motivados em 

suas salas.  

 

6.3.3. Fichas e questionários subsidiários a avaliação 

ESCOLA – EE “LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” – POPULINA – SP 
 
Professor 
_______________________________________________________________ 
 
Componente Curricular 
_______________________________________________________________ 
 
Classe/Série(s) 
 

 
1. AUTO-AVALIAÇÃO DO TRABALHO DO DOCENTE 

 

Orientação: Utilize a escala graduada de 1 a 5, para situar a sua atuação.  

 

1. Relaciono bem com a classe, mostrando respeito e procurando ser 
atencioso mantendo um ambiente disciplinado propício ao trabalho. 

 

2. Discuto os problemas sem autoritarismo e dá liberdade de expressão ao 
aluno. 

 

3. Mostro disposição para orientar os alunos em suas dificuldades de 
relacionamento. 

 

4. Estabeleço e discuto os objetivos do conteúdo a ser desenvolvido. 
 

5. Preparo bem as aulas, retratando preocupação com a organização delas. 
 

6. Tenho domínio do conteúdo e explico com clareza as dúvidas e procuro 
aprofundar/enriquecer os assuntos. 
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7. Discuto atividades que propiciam a construção do conhecimento pelo 
aluno, utilizando recursos variados. 

 

8. Discuto com a classe a metodologia utilizada e os critérios de avaliação, 
fazendo a necessária relação teórica x prática. 

 

9. Desenvolvo recuperação paralela e acompanho o processo de 
desenvolvimento do aluno, fazendo seu registro. 

 

10. Utilizo eficientemente o tempo das aulas, sem interrupções constantes e 
até desnecessárias. 

 

11. Mostro alta expectativa na aprendizagem do aluno e trabalho para 
alcançar esta expectativa. 

 

12. Utilizo vários instrumentos de avaliação, coerentes com a metodologia 
utilizada e valorizo o desempenho do aluno. 

 

13. Desperto interesse dos alunos para as atividades desenvolvidas usando, 
materiais didáticos variados (mapas, jornais, cartazes, vídeos). 

 

14. Estimulo os alunos para leitura de jornais, livros da biblioteca, revista, etc. 
 

15. Trabalho com as propostas curriculares. 
 

 

2. AVALIAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE (Pelos alunos) 
 

 
Com muita responsabilidade você deverá dar nota de 01 a 04 debaixo do nome do 
professor, levando em consideração o item indicado.  
Se o professor for ótimo no item dê 04. 
Se o professor for bom no item dê 03. 
Se o professor for regular no item dê 02. 
Se o professor for ruim no item dê 01. 
 

 
Relação dos Professores – ITENS 

                    

1. RELACIONAMENTO: ..........................................................     

                    

Seu professor é atencioso com os alunos, respeita-os, dá liberdade para 
que falem, orienta-os, explicando o que não pode ser feito sem usar agressões 
físicas ou verbais.  
 
2. DOMÍNIO DO CONTEÚDO: ..........................................................     

                    

Seu professor demonstra conhecer bem os assuntos que ensina, 
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explicando-os com clareza e palavras fáceis de serem entendidas, com segurança.    
 
3. METODOLOGIA: ..........................................................     

                    

Seu professor mostra a importância do que ensina, propõe atividades 
variadas, individuais e grupais, para que você entenda melhor a matéria usando 
materiais, textos e exercícios diferentes para tornar as aulas mais interessantes e 
fixar mais o conteúdo, não se prendendo apenas ao livro didático.  

 
4. POSTURA NA SALA DE AULA: ..........................................................     

                    

O professor dá atividades ou explicações em todas as aulas e, durante as 
mesmas, não ficando alheio ao que falem os alunos, esclarecendo dúvidas e 
incentivando a participação de todos.  
 
5. DISCIPLINA: ..........................................................     

                    

O professor faz com que a classe se comporte adequadamente e que os 
alunos o respeitem mantendo todos em atividades ou prestando atenção à aula, 
num clima cordial.  

 
 

 
6. AVALIAÇÃO: ..........................................................     

                    

O professor considera as tarefas e atividades feitas para dar o conteúdo, 
corrige as provas e comenta-as depois para que percebam seus erros. Dá os 
conceitos de forma coerentes, explica os critérios, sem usar as avaliações como 
punição.  
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ESCOLA – EE “LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” – POPULINA – SP 
 
Professor 
_______________________________________________________________ 
 

3. AVALIAÇÃO DO TRABALHO DOS PROFESSORES COORDENADORES 
 

Assinale utilizando a escala de 01 a 05 para avaliar a atuação da Coordenação. 

 

1. O coordenador demonstra ter conhecimentos teóricos e práticos para 
o bom desenvolvimento do trabalho pedagógico? 

 

2. Orienta e oferece subsídios ao trabalho docente? 
 

3. O seu trabalho é organizado, produtivo e eficiente? 
 

4. Tem responsabilidade no trabalho? 
 

5. Mantém bom relacionamento com o pessoal da Escola: 
(Professores, alunos e funcionários). 
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ESCOLA – EE “LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” – POPULINA – SP 
 
Ano: ____________            Semestre: ____________ 
 
 
 

 
4. AVALIAÇÃO DO TRABALHO ADMINISTRATIVO (Diretor e Vice-Diretor) 

(a ser respondido por docentes e funcionários) 
 

Orientação: Utilize a escala de 01 a 05.  

 
 

Questões para pensar sobre o líder 

1. Ele dá atenção as suas opiniões e ideias? 
 

2. Dá a liberdade necessária para que você faça bem seu trabalho? 
 

3. Encoraja-o a assumir responsabilidade? 
 

4. Trata as pessoas na escola como colegas, não como competidores? 
 

5. Inclui outras pessoas em decisões que podem afeta-las?  
 

6. Encoraja e aceita crítica construtivista? 
 

7. Encoraja a discussão de temas polêmicos? 
 

8. Evita falar mal dos outros? 
 

9. Remove barreiras para aperfeiçoar o trabalho em equipe?  
 

10. Discute posições franca e objetivamente? 
 

11. Agradece seu apoio e contribuições? 
 

12. Pergunta o que você precisa para fazer melhor o seu trabalho? 
 

13. Dá o devido crédito por suas realizações? 
 

14. Fornece orientação efetiva quanto ocorrem mudanças? 
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15. Dá margem para que você cometa erros?  
 

16. Ajuda os subordinados a atingir seus objetivos de carreira? 
 

17. Faz aquilo que prega? 
 

18. Admite seus próprios erros prontamente? 
 

19. Reconhece e recompensa a criatividade e inovação? 
 

20. Demonstra comportamento honesto e ético?  
 

 

 
ESCOLA – EE “LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” – POPULINA – SP 
 
 
 

 
5. AVALIAÇÃO DO TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS (SEMESTRAL) 

(a ser respondido pela equipe técnica/docentes e demais funcionários) 
 

Orientação: Utilize a escala de 01 a 05 para situações do colega funcionário. 

 

1.  Secretaria 

1.1. Você observa dedicação e disponibilidade no serviço 
prestado? 

   
 

1.2. Você acha que há interesse na melhoria dos serviços 
prestados à Unidade Escolar? 

   
 

1.3. Considera educado o tratamento que recebe?    
 

1.4. Acredita que a secretaria está bem representada? 
(Organização, eficiência e prontidão). 

   
 

1.5. Percebe um bom relacionamento?    
 

1.6. É prestativo e atencioso?    
 

2. Biblioteca  

2.1. Você é bem atendido quando solicita livros?    
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2.2. A biblioteca está organizada?    
 

2.3. A educação dos funcionários é compatível com o ambiente 
da biblioteca? 

   
 

2.4. Você vê disponibilidade no serviço executado?    
 

2.5. O funcionário indica bons livros?    
 

2.6. É prestativo e atencioso?    
 

3. Cozinha 

3.1. Gosta da merenda servida?    
 

3.2. A organização e a limpeza da cozinha são condizentes 
com a finalidade a que serve?  

   
 

3.3. Você é bem atendido? Percebe-se educação no 
tratamento? 

   
 

3.4.  A merendeira é  prestativa e atenciosa?    
 

4. Limpeza 

4.1. Executa as tarefas com carinho e dedicação?    
 

4.2. É eficiente, procurando trabalhar por iniciativa própria?    
 

4.3. Tem bom relacionamento?    
 

4.4. É disponível?    
 

4.5. Procura manter-se ocupado o tempo todo?    
 

4.6. É prestativo e atencioso?    
 

5. Agente de Organização Escolar  

5.1. Está sempre atento à movimentação dos alunos no pátio e 
demais dependências da Escola?  

   
 

5.2. É pontual, estando sempre presente nos momentos de 
entrada e saída de alunos? 

   
 

5.3. Tem iniciativa própria na realização de tarefas?     
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5.4. Tem dedicação e disponibilidade?    
 

5.5. Trata todos alunos com educação, mantendo uma relação 
de autoridade e firmeza? 

   
 

5.6. É prestativo e atencioso?     
 

 

 
6- AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 
NOME DO PROJETO: _____________________________________________ 
 

OBJETIVOS ATINGIDOS 
 
 
a) – (     ) SIM 
 

(     ) Razoavelmente  
 
(     ) Satisfatoriamente 

 
b) – (     ) NÃO 
 
 
Justifique:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________ 
  
Observações:________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DE AULA 

 

 

Professor: _________________________ Disciplina: _______________ Série: _____ 

 

 

O PROFESSOR... 

 

... demonstra segurança e conhecimento do conteúdo que trabalha? E quanto aos conteúdos 

procedimentais e atitudinais, desenvolve? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

... é pontual e utiliza bem o tempo disponível (organização e planejamento de aulas)? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

... relaciona-se bem com os alunos? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

... usa dinâmicas e desenvolve atividades diversificadas, evitando aulas monótonas e 

cansativas? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

... mantém a ordem e a disciplina com envolvimento dos alunos nas aulas? (liderança) 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

... dá a oportunidade de os alunos participarem da aula e tirarem suas dúvidas? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

... corrige as atividades realizadas? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

... realiza a recuperação contínua, atendendo os alunos nos seus diferentes ritmos? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

... preocupa-se com a formação integral dos alunos (responsabilidade, respeito aos outros, 

solidariedade, senso crítico, etc.)? 
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___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

... trabalha de acordo com o seu planejamento ( Plano de Ensino)? 

 

(  ) Sim     (  ) Não     (  ) impossível observar devido a falta do planejamento 

 

... trabalha projeto proposto pelo grupo em HTPCs? 

 

(  ) Sim     (  ) Não     (  ) impossível observar devido a falta do planejamento 

 

... utiliza recursos didáticos? 

 

(  ) Sim     (  ) Não     

 

Quais? 

______________________________________________________________________ 

 

... mantém o ambiente organizado de que maneira? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Professor: 

______________________________________________________________________ 

 

PCP: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Populina, _____ de ____________________ de 2011. 
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4. CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTO DE ALUNOS E SUA 
DISTRIBUIÇÃO POR TURNO, CURSO, SÉRIE E TURMA 

 
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 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.  

 

4.1. Cursos 

4.1.1. Modalidades de Ensino:  

  Ciclo II do Ensino Fundamental Regular 

  Ensino Médio Regular 

4.1.2. Número de salas: 
 

Período Integral 

Ciclo II do Ensino Fundamental 

 

 

 

Horário das 

07h10min às 

14h55min 

Séries Nº de Classes Nº de Alunos 

6º Ano “A” 

6º Ano “B” 
02 40 

7º Ano “A” 

7º Ano “B” 
02 46 

8º Ano “A” 

8º Ano “B” 
02 62 

9º Ano “A” 

9º Ano “B” 

9º Ano “C” 

03 66 
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Ensino Médio Diurno 

 

 

Horário das 

07h10min às 

12h30min 

Séries Nº de Classes Nº de Alunos 

1ª série “A” 

1ª série “B” 
02 56 

 

2ª série “A” 

 

01 33 

 

3ª série “A” 

 

01 17 

 
 

Ensino Médio Noturno 

 

Horário das 

19h00min às 

23h00min 

 

Séries Nº de Classes Nº de Alunos 

 
2ª série “B” 

 
01 20 

 
3ª série “B” 

 
01 21 

 
 

4.2. Organização e Funcionamento da Escola 

 
Período Integral – Ensino Fundamental 

 

1ª aula 07h10min às 08h00min 

2ª aula 08h00min às 08h50min 

3ª aula  08h50min às 09h40min 

Merenda 09h40min às 10h00min 

4ª aula 10h00min às 10h50min 

5ª aula 10h50min às 11h40min 

6ª aula 11h40min às 12h30min 

Almoço 12h30min às 13h15min 
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7ª aula 13h15min às 14h05min 

8ª aula 14h05min às 14h55min 

Merenda 14h55min às 15h00min 

Período Diurno – Ensino Médio 
 

1ª aula 07h10min às 08h00min 

2ª aula 08h00min às 08h50min 

3ª aula 08h50min às 09h40min 

Recreio 09h40min às 10h00min 

4ª aula 10h00min às 10h50min 

5ª aula  10h50min às 11h40min 

6ª aula 11h40min às 12h30min 

 
 

Período Noturno – Ensino Médio 
 

1ª aula 19:00 às 19:45 

2ª aula 19:45 às 20:30  

3ª aula 20:30 às 21:15 

Recreio 21:15 às 21:30 

4ª aula  21:30 às 22:15 

5ª aula 22:15 às 23:00 
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5. PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
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5. PLANO DE AÇÃO PARA CONTROLE DA EVASÃO ESCOLAR 
 

De acordo com o artigo 107 do Regimento Escolar da Unidade Escolar, a 

escola fará o controle sistemático da 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 ausência são programadas, orientadas e 

registradas pelo professor das disciplinas e oficinas curriculares 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 ausências.  

 

5.1. Objetivos: 

 Promover a frequência regular dos alunos às aulas, garantindo uma 

aprendizagem significativa e a progressão continuada dos estudos.  

 Conscientizar alunos e pais ou responsáveis sobre a importância da 

frequência regular às aulas.  

 

5.2. Ações Desenvolvidas: 

 Pasta de Controle de Frequência dos alunos, através de registros diários 

realizados pelos professores de acordo com o horário das aulas e oficinas 

curriculares no inicio do período.  

 Encaminhamento das pastas de controle a professora mediadora que adota 

os procedimentos no sentido de averiguar através de comunicação com os 

pais ou responsáveis os possíveis motivos que levou a ausência dos alunos; 

 Vista dos controles de frequência pela equipe de gestão com a colaboração 

dos integrantes do QAE, tomando ciência das ocorrências e faltas dos 

alunos (que por ventura ausentaram-se da escola durante o período), e 

novamente a família é avisada. Se não encontramos a família por telefone, 

fazemos visitas nas casas e, se necessário acionamos o Conselho Tutelar. 
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 Professores no dia-a-dia em sala de aula acompanhando e registrando a 

frequência dos alunos na Pasta de Controle; 

 Reuniões com os alunos e conversa individual; 

 Reunião com os pais e ou responsáveis para conscientização da 

importância da frequência regular às aulas para não ocorrer dificuldades de 

aprendizagem e retenção por frequência; 

 Comunicado do total das faltas para os pais e ou responsáveis tomarem 

conhecimento e ciência;  

 Comunicado aos pais e ou responsáveis para providências;  

 Convocação pela direção dos pais e ou responsáveis para conscientização e 

resolver os problemas ao alcance de soluções, tais como: mudança de 

classe ou de período;  

 Visitas às residências pela equipe de gestão e professor mediador para 

averiguar os motivos das faltas sucessivas e conversar sobre a possibilidade 

de retorno imediato às aulas, evitando-se assim, a evasão escolar; 

 Uso do telefone para averiguar os motivos das faltas sucessivas; 

 Localização das famílias que mudaram do município e não avisaram a 

escola e nem pegaram a transferência para a possibilidade de continuidade 

dos estudos; 

 Após todas as providências tomadas pela Equipe Escolar e alguns alunos 

ainda continuam apresentando frequência irregular às aulas ou abandono, é 

encaminhada ao Conselho Tutelar do Município a Relação nominal dos 

alunos, solicitando providências junto às famílias.    
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6. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
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6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS APM 

 

6.1. Justificativa: 

A aplicação dos recursos financeiros destinados a esta unidade escolar 

através de suas Instituições gerenciam e aplicam os recursos de acordo com as 

necessidades físicas do prédio escolar e as necessidades da comunidade escolar 

promovendo as condições desejáveis que permitam um ensino de melhor qualidade.  

 

6.2. Objetivo Geral: 

Garantir e colaborar no aprimoramento do processo educacional, na 

assistência escolar e na integração do educando na escola, auxiliando na 

manutenção e conservação do prédio escolar, do equipamento e da limpeza de suas 

instalações.   

 

6.3. Desenvolvimento da Aplicação do Recurso: 

Conforme Estatuto Padrão “A APM é atribuída, além da parcela de 

responsabilidade quanto à assistência aos alunos e integração da família-escola-

comunidade, a colaboração entre outros para auxiliar na manutenção e conservação 

do prédio escolar, do equipamento e da limpeza das suas instalações.” 

Sendo assim APM e Conselho de Escola, juntos tem a decisão de definir os 

destinos das verbas recebidas, para um melhor atendimento didático-pedagógico.  

Utilizando a autonomia a APM e Conselho de Escola direcionou a aplicação 

dos recursos, além de outras nas seguintes prioridades:  

    Aquisição de material permanente (ar condicionado, ventiladores, 

aparelhos de som, imagens, material de informática, lousa digital e mobiliário 

escolar); 

  Aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da 

Escola (Secretaria, Coordenação e Sala de Informática); 
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  Aquisição de materiais escolares de consumo dos alunos (caderno, 

lápis, borracha, caneta, lápis de cor, etc), para o desenvolvimento das aulas 

e projetos; 

  Aquisição de materiais esportivos;  

  Manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar; 

  Pagamento de prestação de serviços; 

  Despesas com a A.P.M.: registro de atas e despesas bancárias; 

  Manutenção do serviço de alarme monitorado; 

  Serviços e aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, 

esquadrilhas, vidros, tinta para pintura; 

  Serviços e materiais para limpeza geral do prédio e manutenção geral 

das imediações;  

  Serviços de recuperação de equipamentos existentes na U.E.; 

  Assinatura de jornais e revistas; 

  Manutenção do jardim; 

          Material de limpeza e higiene. 

 

6.4. Origem dos Recursos: 

  Convênio FDE/APM (Manutenção do Prédio e Equipamentos, Mutirão 

Trato na Escola, Programa Escola da Família, Projetos Especiais – Currículo 

e Cultura e mais);  

  Convênio APM/FNDE/MEC(PDDE,PROEMI, MAIS EDUCAÇÃO); 

  Rede de Suprimentos; 

  Recursos próprios da APM; 

  Recursos Grêmio Estudantil. 

 

6.5. Avaliação: 

O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada semestre e, 

extraordinariamente, mediante convocação da maioria de seus membros ou da 

Diretoria Executiva:  
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  Emitindo parecer por escrito dos balancetes semestrais e balanços 

anuais apresentados pela Diretoria; 

  Analisando e examinando os documentos e livros juntamente com 

APM; 

  Verificando balancetes semestrais e balanços anuais apresentados 

pela Diretoria Executiva, emitindo parecer;  

  Dar parecer, a pedido da Diretoria ou do Conselho Deliberativo sobre 

resoluções que afetem as finanças da APM;  

A Diretoria Executiva submeterá os balancetes semestrais e o Balanço Anual 

ao Conselho Deliberativo e Assembléia Geral, após apreciação escrita do Conselho 

Fiscal que, em conjunto com o Conselho de Escola e Direção verificarão as 

prestações de contas de cada recurso recebido. Cabe à Assembléia Geral a 

apreciação e aprovação das Contas.   
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7. QUADRO DOCENTE 
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QUADRO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE 
 
 

NOME DO PROFESSOR 
CAMPO 

DE 
ATUAÇÃO 

SITUAÇÃO 
FUNCIONAL 

TEMPO DE 
SERVIÇO NO 

ESTADO 

TEMPO DE 
SERVIÇO NA 

U E 

AREA QUE ATUA EM 
2014 

 

Vicente Aparecido Salgado PEB II OFA / F 23 Anos 22 Anos 

Matemática Ciclo II 

Biologia EM 

 

 

Adinaldo Gonçalves de Lima 
PEB II OFA / F 11 Anos 3 Meses 

História Ciclo II 

Geografia EM 

 

Joice Ane Arantes da Silva Coghi 
PEB II Efetivo 17 Anos 04 Anos 

Português Ciclo II 

LPT Ciclo II 

 

Ana Aparecida Pinto Molina 
PEB II OFA / F 17 Anos 09 Anos 

 

Sala de Leitura 

 

Aline Aparecida Santana Cardoso 
PEB II OFA / F 7 Anos 3 Meses 

Física EM 

Professor Auxiliar  

 PEB II OFA / O 04 Anos 3 Ano Orientação de Estudos 
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Anna Luisa Peres Garcia Ciclo II 

Biologia EM 

 

Jesus Barbosa Ferreira 
PEB II Efetivo 29 Anos 29 Anos 

Ciências Ciclo II 

 

 

Ilda Baltazar dos Santos 
PEB I OFA / F 25 Anos 25 Anos PEB I – Permanência  

 

Jane Meyre Aparecida Derrico 
Brassaloti 

PEB II Efetivo 25 Anos 22 Anos 

Geografia Ciclo II 

Geografia EM 

 

 

Solange Maria Hatayama PEB II Efetivo 27 Anos 25 Anos 

L Portuguesa Ciclo II 

L Portuguesa EM 

Inglês EM 

 

Ângela Maria Franhão Strozi Lima 
PEB II Efetivo 19 Anos 16 Anos 

L Portuguesa Ciclo II 

L Portuguesa EM 

 

Maria Yasuko Morisugi de Oliveira 
PEB II Efetivo 27 Anos 21 Anos 

Inglês Ciclo II 

Inglês EM 
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Luzimar de Souza 
PEB II OFA / F 08 Anos 08 Anos 

AEM –OC 

Educação Física EM 

 

Maria Luisa Nogueira de Assis 
PEB I Aula Efetivo 26 Anos 24 Anos 

Carga suplementar - 
Atividade Artística - OC 

 

Jane Maria Alves Barreto de Matos PEB II Efetivo 21 Anos 09 Anos 

Arte Ciclo II 

Arte EM 

AA - OC 

 

Iara Lucia Fernandes Beata de Souza 
PEB II Efetivo 21 Anos 19 Anos 

Historia Ciclo II 

Sociologia  EM 

 

José Alves PEB II Efetivo 18 Anos 09 Anos 

Geografia  EM 

Geografia Ciclo II 

História Ciclo II 

 

João Marcelo Braga Munhoz 
PEB II Efetivo 08 Anos 07 Anos 

Educ. Física Ciclo II 

ACD 

 

Ângela Roberto Vilela 
PEB II OFA / O 1 Ano 1 Ano Atividade Artística - OC 
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Ivi Melissa Sanches Biscassi Alves PEB II OFA / F 15 Anos 08 Anos 

EM – OC 

OE – OC 

Biologia EM 

 

Maraisa da Silva Rodrigues 
PEB II OFA / F 12 Anos 12 Anos 

Matemática Ciclo II 

Matemática EM 

 

Julie Carla dos Santos 
PEB II OFA / F 09 Anos 05 Anos Sala de Leitura 

 

Manoel Ricardo Lara Junior 
PEB II OFA / O 07 Anos 07 Anos 

OE – OC 

Tec Sociedade – OC 

Professor de Apoio a 
Aprendizagem 

 

Célia Márcia de Almeida 

 

PEB II OFA / F 6 Anos 7 Meses 
Geografia Ciclo II 

Geografia EM 

 

Nilda Donizetti Balthazar 
PEB II OFA / F 11 Anos 11 Anos 

Inglês Ciclo II 

Inglês EM 
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Daniele de Freitas 

 

PEB II OFA / O 1 Ano 1 Ano 

Filosofia EM 

Programa de Apoio a 
Aprendizagem 

Eliader Rotta Bonifacio PEB II OFA / O 3 Anos 3 Anos EM –OC 

Elis Regina Mininel PEB I OFA / F 9 Anos 2 Anos Professor Mediador 

 

Fabia Cristina Basilio Cury 

 

PEB II Efetiva 12 Anos 7 Anos 
Matemática Ciclo II 

Matemática EM 

 

Joyce Marquini Lopes 
PEB II Efetiva 2 Meses 2 Meses 

Física EM 

Química EM 

 

Luis Fernando Marin 
PEB I Aula OFA / O 1 Ano 5 Meses 

LPT Ciclo II 

 

 

Mara Lucia Balesteiro de Lima 
PEB II Efetiva 23 Anos 9 Anos 

Readaptada – Sala de 
Leitura 

 PEB II Efetivo 9 Anos 3 Meses Matemática Ciclo II 
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Marcos Donizeti Tresso Ciências Ciclo II 

Biologia EM 

 

Milaini Catarina Borges Maldonado PEB II OFA / O 7 Anos 1 Ano 

História Ciclo II 

História EM 

Sociologia EM 

 

Miriele Borges Maldonado 
PEB II OFA / O 1 Ano 1 Ano 

Professor de Apoio a 
Aprendizagem 

 

Pedro Rafael Benetole 
PEB I Aula OFA / O 1 Ano 3 Meses 

Filosofia EM 

Geografia Ciclo II 

 

Rogério Guerreiro 
PEB II Efetivo 9 Anos 1 Ano 

Matemática Ciclo II 

Matemática EM 

 

Ruanito Vomieiro de Souza 
PEB II Efetivo 5 Anos 4 Meses 

Matemática Ciclo II 

Matemática EM 

 

Silvio Ribeiro Bergamini 
PEB I Aula OFA / O 1 Ano 1 Ano Tec Sociedade - OC 
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8. QUADRO DE PESSOAL 
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EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 
 

NOME 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
SITUAÇÃO 

FUNCIONAL 
TEMPO DE 

SERVIÇO NO 
ESTADO 

TEMPO DE 
SERVIÇO NA 

U.E. 

Adalberto de Carvalho Garcia Gerente de Organização Escolar Efetivo 32 Anos 26 Anos 

Ângela Cristina Tonicioli da Silva Agente de Organização Escolar Efetiva 21 Anos 21 anos 

Anita Shizue Miasato Agente de Organização Escolar Efetivo 1 Ano 1 Ano 

Guilherme Demarchi Barbosa Ferreira Agente de Organização Escolar Efetivo 1 Ano 1 Ano 

Irani Scarpin Soler Arantes Agente de Serviço Escolar Terceirizada 8 Anos 8 Anos 

Joana Célia Buzatto de Oliveira PEB I  Readaptada OFA / F 26 Anos 26 Anos 

Liliane Cattari Alves Theodoro PEB II Readaptada OFA / F 19 Anos 19 Anos 

Marcos Rafael Zanetoni Agente de Organização Escolar Efetivo 9 Meses 9 Meses 

Neide Maria de Almeida Ruis Agente de Serviço Escolar Terceirizada 7 Anos 7 Anos 

Osmarina Estel Covizzi de Faria Agente de Organização Escolar Efetiva 7 Meses 7 Meses 
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Rosangela Maria de Paula Carvalho Agente de Organização Escolar Efetiva 2 Anos 2 Anos 

Silvania dos Reis Santos Vieira Agente de Organização Escolar Efetiva 2 Anos 8 Meses 

Suely Custódio Pereira Simão  Agente de Organização Escolar Efetiva 21 Anos 21 anos 

Valdeira Garcia de Souza Agente de Serviço Escolar Terceirizada 8 Anos 8 Anos 

Wandieimison Soares de Melo Agente de Organização Escolar Efetivo 4 Meses 4 Meses 
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9. PROJETOS ESPECIAIS 
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9. PROJETOS ESPECIAIS 

 

9.1. Projetos da Secretaria do Estado da Educação 

 

9.1.1. Projeto de Atividade Curricular Desportiva  

 

9.1.1.1. Atletismo Infantil Misto 

 

Justificativa: 

Propiciar ao adolescente desenvolver a capacidade de utilizar o raciocínio 

lógico, através da concentração, imaginação e criatividade, como forma de 

comunicação, expressão e desenvolvimento da mente humana. 

 

Objetivos:  

 Desenvolver os aspectos cognitivos, afetivos, sociais e domínios motor do 

educando.  

 Cuidar dos adolescentes como um ser global, garantindo uma aprendizagem 

onde o aluno possa experimentar e criar movimentos, respeitando quaisquer 

que seja sua potencialidade, observando o período de desenvolvimento do 

aluno, dando condições de participação igual a todos e oferecendo 

oportunidades para que ele transmita seus conhecimentos.  

 Preparar o adolescente para uma cidadania moderna, estimulando o 

desenvolvimento dos valores sociais. 

 

Conteúdos: 

Provas de pista: 

 Corridas: 

 Rasas; 
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 Velocidade; 

 Meio-fundo; 

 Fundo; 

 Revezamento 4x100 e 4x400. 

 

Provas de campo: 

 Salto em distância e em altura; 

 Arremesso do peso; 

 Lançamento de dardo e disco. 

        

                       

Atividades: 

       Os conteúdos serão desenvolvidos a partir de um estímulo gerador, 

possibilitando ao professor conduzir suas aulas, num trabalho de erros e acertos, 

adequado à realidade da clientela, permitindo que os alunos exercitem sua 

criatividade, discutam as ideias centrais do tema em questão, levando-se em conta 

os objetivos que se pretende atingir. 

  Treiná-los de acordo com as possibilidades técnicas e físicas da turma; 

 Condicionamento físico e habilidades motoras desenvolvidas através de 

exercícios que envolvam: flexibilidade, coordenação, força, resistência 

muscular e cardiorrespiratória, velocidade, potência, agilidade e equilíbrio, 

corridas lentas e com exercícios intercalados, exercícios com medicine-ball, 

bolas, cordas, arcos, colchonetes, etc.  

 Aulas práticas e teóricas, orientações adequadas individuais e coletivas; 

 Utilização de filmes relacionados ao conteúdo; 
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 Exercícios que propiciem atenção, concentração e criatividade; 

 Atividades relacionadas, que envolvam desde habilidades e capacidades até 

conceitos e atitudes, a partir das quais a competência individual pode 

avançar, na medida em que precisam se adaptar, negociar com as 

contingências do contexto de relação interpessoal; 

 Assistir competições oficiais da federação de atletismo. Atividades teóricas: 

resumos de artigos, aulas expositivas com utilização de recursos 

audiovisuais. 

 Organizar e adequar ciclos e sessões de treinamento físico e 

desenvolvimento psicomotor; 

 Dominar os elementos fundamentais dessas provas do atletismo; 

 Transmitir os conhecimentos dessas provas em situações de 

ensino/aprendizagem; 

 Organizar pequenos eventos e competições; 

 Analisar as características intrínsecas de cada modalidades e avaliar os prós 

e contra de cada estilo; 

 

Atividades Extraclasses: 

 Olimpíadas colegiais do estado de São Paulo; 

 Campeonato escolar inter-classe; 

 Atividades integrantes do calendário escolar e plano de gestão; 

 Campeonato escolar rumo a 2016-FPA. 
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Avaliação: 

A avaliação será contínua, através de observação, acompanhamento as 

atividades desenvolvidas pelo aluno, considerando-o um agente de cultura, um ser 

criativo e criador e sendo assim será avaliado não somente o produto, mas 

principalmente o processo para garantir continuidade e aprofundamento no atletismo 

e outros esportes. 

 

 

Relação Nominal dos Alunos para Participarem das Atividades Curriculares 

Desportivas – ACD 

Modalidade: Atletismo 

Categoria: Infantil Misto 

Ensino Médio 2014 

Nº Nome do Aluno R.A. Série Nasc. 

01 Euler Pereira Zílio da Silva 102316375-5 1ª A 19/09/98 

02 Gabriel Gonçalves Garcia 102317438-8 1ª A 10/03/99 

03 Leandro Ontrante Peres 101089440-7 1ª A 29/07/98 

04 Marcelo Adriano Castro Queiroz 102316581-8 1ª A 18/10/98 

05 Tainá Cristiane Abrantes 102332850-1 1ª A 16/11/98 

06 Danilo José Francisco Gomes 102327902-2 1ª B 11/06/99 

07 Diego Menezes Pereira da Silva 102317192-2 1ª B 30/03/99 

08 Leonardo Andrade Augusto 102327884-4 1ª B 07/03/99 

09 Felipe Lopes Araújo 101126186-8 2ª A 06/11/98 

10 Maria Eduarda de Oliveira 101090451-6 2ª A 15/08/98 

11 Ailton Ontrante Miranda 101133934-1 1ª A 26/02/97 

12 Gabriely Garcia Fanti 101090158-8 2ª A 16/05/98 

13 João Vitor do Carmo Pereira 101090384-6 2ª A 24/02/98 

14 Laysa Barbosa 101091601-4 2ª A 30/04/98 

15 Anieli Pinheiro da Silva 103461328-5 2ª A 03/02/98 

16 Maria Luiza Domingos de Assis 101090492-9 2ª A 08/03/98 

17 Milena Andrelino da Silva 101090523-5 2ª A 06/06/98 

18 Miriã Del Grande Peres 101089336-1 2ª A 02/04/98 

19 Tamirys Pinheiro Pomim 101090662-8 2ª A 03/05/98 

20 Thais Stafuça de Souza 101091163-6 2ª A 25/02/98 
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21 Wagner Morais de Azeredo 101091120-X 2ª A 24/06/98 

22 Marcelo Henrique de Oliveira Ribeiro 102330142-8 1ª A 09/12/98 

23 Gabriel Pinheiro Pomim 102315737-8 1ª A 30/07/99 

24 Railson Ricardo de Castro Costa 102327693-8 1ª A 21/01/99 

25 Juracy Guimarães dos Santos Junio 102328469-8 1ª B 22/01/99 

26 Lucas Padovani da Silva 100724928-6 1ª B 02/11/98 

27 Gabriely de Paula 101089649-0 1ª B 24/07/98 

28 Caio Henrique Sietto Salvioni 101133734-4 2ª A 30/08/97 

29 Carlos Henrique Benato da Silva 101092126-5 2ª A 01/12/97 

30 Maria Eduarda Martins Nicoleti 101134308-3 2ª A 29/11/97 

31 Lorrane dos Santos Queiroz 46862278-0 1ª B 01/12/98 

Prof.: João Marcelo Braga Munhoz – R.G. 24.343.936 

 

 

9.1.1.2. PLANO DE RECUPERAÇÃO  ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

1. Fundamentação Legal: 

 Resolução SE nº. 02, de 12-01-2012. 

 Resolução SE nº. 44, de 12, pub. 13-04-2012. 

 

2. Introdução:  

 De acordo com a Resolução SE 2, de 12-1-2012 alterada pela Resolução 

SE 44, de 12-4-2012, que dispõe sobre mecanismos de apoio escolar aos alunos do 

ensino fundamental e médio da rede pública estadual. O Secretário da Educação, 

considerando: o direito do aluno de apropriar-se do currículo escolar de forma 

contínua e bem sucedida, nos ensinos fundamental e médio; a pluralidade de 

características e de ritmos de aprendizagem dos alunos no percurso escolar.  
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3. Justificativa:  

Considerando que: 

 A necessidade de atendimento à diversidade de demandas apontadas nos 

diferentes diagnósticos escolares; 

 A importância da adoção de alternativas operacionais diversificadas que 

promovam aprendizagens contínuas e exitosas; 

 A importância de mecanismos de apoio que subsidiem a atuação do professor 

nas suas atribuições de organização, desenvolvimento, acompanhamento e 

avaliação do ensino e da aprendizagem do aluno; 

 Alguns alunos necessitam da continuidade do atendimento específico para 

superação de dificuldades apresentadas na aprendizagem, conforme registro 

do Conselho de Classe e Série, quando foram indicados para Recuperação. 

 

 

4. Objetivo: 

 Apoiar o professor responsável pela classe ou disciplina no desenvolvimento 

de atividades de ensino e de aprendizagem, em especial as de recuperação 

contínua, oferecidas a alunos dos ensinos fundamental e médio, com vistas à 

superação de dificuldades e necessidades identificadas em seu percurso 

escolar. 

 Continuar oferecendo aos alunos novas oportunidades de aprendizagem, 

redirecionando ações de modo que os alunos superem as dificuldades 

diagnosticadas como parte integrante do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Garantir o atendimento dos alunos que apresentam ritmos e maneiras 

diferentes no processo de ensino e de aprendizagem. 

 Apoiar continuamente a aprendizagem dos alunos. 

 Desenvolver as habilidades e competências focadas nas situações de 

aprendizagens de forma diversificadas; 
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 Estabelecer relação entre as situações de aprendizagem do currículo e as 

questões avaliadas na Avaliação da Aprendizagem em Processo/2014 da 

disciplina de matemática. 

 

 

5. Meta: 

Garantir elevar 15% os índices dos alunos que estão abaixo do básico para o 

básico, como também a melhoria do desempenho dos alunos que estão no básico e 

adequado. 

 

 

6. Metodologia: 

A indicação dos alunos pelo Conselho de Classe/Ano/Série para a 

recuperação, tendo também como referência o mapeamento dos objetos de 

aprendizagem de cada disciplina e a aprendizagem dos alunos das demais 

disciplinas, durante o primeiro semestre. As situações de estudos e aprendizagens 

dos alunos implicarão relações colaborativas e solidárias de natureza dialógica entre 

professor/aluno e aluno/aluno. Garantindo o atual foco da competência leitora e 

escritora e o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, na construção do 

conhecimento. 

As intervenções do professor serão centradas mais na compreensão do 

percurso da aprendizagem do que nas suas explicações; professor mais próximo e 

atento aos movimentos de cada aluno, ajudando-o a aprender, a superar as 

possíveis dificuldades de compreensão a respeito do objeto de aprendizagem em 

pauta. A sequências didáticas contemplarão os objetos de aprendizagem com vista 

ao desenvolvimento de competências e/ou habilidades previstas no currículo do 

ano/série, indicados no mapeamento elaborado pelos professores de Língua 

Portuguesa e Matemática, além da otimização do uso de todos os recursos didáticos 

disponíveis na escola. 
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As atividades serão desenvolvidas de forma problematizadora e desafiadora, 

desencadeando a ação e recuperando a elaboração do conhecimento respeitando 

as diferenças individuais existentes, de acordo com o nível de dificuldade dos 

mesmos, promovendo condições para a sistematização necessária para 

incorporação dos conceitos. A partir desses dados relevantes o professor irá propor 

atividades, problemas para emergir o encadeamento de ações; a elaboração de 

hipóteses; da resposta por parte do educando agindo e operando sobre o objeto de 

estudo. 

 

 

7. Avaliação e controle: 

É de suma importância considerar a observação quanto o envolvimento, 

participação, interação durante o desenvolvimento das atividades que contribuam na 

melhoria da competência leitora, escritora e de comunicação oral, não só em Língua 

Portuguesa, mas também em Matemática. Ocorrerá na sala de aula, no momento 

em que o professor constatar a existência de dificuldades em algum aluno ou grupo, 

permitindo que, após investigadas e corrigidas as falhas, estes possam acompanhar 

normalmente as atividades do curso. Assim, a avaliação será realizada pelo 

professor da disciplina e pelo professor auxiliar, se dará de forma diagnóstica, 

contínua e pontual no decorrer do processo através do acompanhamento diário das 

atividades realizadas pelos alunos, com registros de avanços e dificuldades. 

 

 

9.1.1.3. PROJETO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 

1. Introdução 
 

 O ensino, segundo Passos 2003, é uma prática social, concreta, dinâmica, 

multidimensional e interativa. Como garantir a em vivência e plenitude a concretude, 

o dinamismo, a multidimensionalidade e a interatividade dessa prática no dia a dia 
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em sala de aula? Esse já é um grande desafio para o professor titular da sala, 

imagina para o professor substituto, como garantir que esse profissional de conta 

dessa tarefa tão árdua? Como garantir que esse professor não seja apenas visto 

como “um tapa buraco”, mas um profissional que contribui efetivamente para 

construção de competências necessárias a formação integral do aluno? Ou seja, um 

profissional respeitado e valorizado no seu fazer competente? 

 A Resolução SE 68 de 27/09/2013 é um passo significativo nessa direção, 

visto que ao assegurar os direitos desse profissional enquanto trabalhador permitiu 

que o mesmo: criasse vínculo; assumisse seu papel dentre e frente a uma equipe; 

como tal garantiu voz e vez nos planejamentos, estudos, ATPCs, conselhos e 

reuniões; conhecesse e compreendesse a realidade de cada turma, aluno e ciclo em 

suas peculiaridades, fragilidades e potencialidades; assumisse o papel de 

corresponsável pelo aluno, em especial o com dificuldade de aprendizagem, ou seja, 

um diferencial no sucesso do aluno; visualizasse a progressão do próprio trabalho o 

que possibilitando a ação-reflexão-ação sobre o seu fazer profissional, enfim 

conferiu-lhe o pertencimento, essencial para o crescimento: pessoal, profissional e 

social. 

 Nessa ótica, reconhecendo a importância desse profissional na garantia de 

assegurar o direito do aluno apropriar-se do currículo de forma contínua e bem 

sucedida, o desenvolvimento da totalidade da carga horária e dias letivos, bem como 

buscando nortear o trabalho desse profissional a EE”Lesbino de Souza Alkimin” 

traça a proposta de trabalho a seguir pautada na mediação dos processos de 

apreensão, compreensão e produção do conhecimento, referenciada em; diálogo, 

pesquisa, experimentação, criticidade, sensibilidade, curiosidade, cooperação, por 

meio de trabalho significativo e contextualizado para o aprender de todos e cada um. 

 

2. Objetivo: 

 Assegurar o cumprimento da carga horária e dos dias letivos previstos em 

calendário. 
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 Garantir o direito do aluno de apropriar-se do currículo de forma contínua e 

bem sucedida. 

 Desenvolver projeto de apoio a aprendizagem que contemple situações, 

atividades, sequências e/ou projetos debatidos e construídos em equipe, 

primando pela interdisciplinaridade, contextualização, mobilização de 

conhecimentos prévios, significação, bem como pelo desafio, envolvimento e 

mobilização do querer aprender. 

 Apoiar e instigar o aluno com dificuldade na superação de suas fragilidades e 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

 

 

3. Procedimentos Metodológicos:  

 A prática pedagógica do professor de Apoio a Aprendizagem deve preocupar-

se em desenvolver as quatro aprendizagens fundamentais que serão para os alunos 

os pilares para o conhecimento: 

 Aprender a conhecer: mobilização para aprendizagem, despertar o querer, o 

prazer pelo saber. Valorizando a curiosidade, o desafio e a autonomia. 

 Aprender a fazer: incentivo ao executar, errar, correr risco, produzir. 

Valorizando a iniciativa, a comunicação, a cooperação. 

 Aprender a conviver: percepção do outro. Valorizando o diálogo, a interação, 

administração dos conflitos, os projetos e esforços em comum. 

 Aprender a ser: aprendizagem integral, mobilização do conhecimento para 

assumir seu papel no mundo. Valorizando sensibilidade, a criticidade, a ética, 

pensamento autônomo e liberdade de ser. 

Para tanto, esse profissional deve primar por procedimentos didáticos condizentes 

com esse propósito educacional, como: 

 Contextualização. 

 Interdisciplinaridade. 

 Valorização dos conhecimentos prévios. 
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 Envolvimento do aluno em um processo dialógico que conduz a resultados, 

conclusões e compromisso com a construção do conhecimento. 

 Desenvolvimento de um processo de autoaprendizagem, corresponsabilidade 

e reflexão no processo de ensino-aprendizagem. 

 Utilização de estratégias diversificadas, desafiadoras e prazerosas que 

mobilizem o aluno para aprendizagem. 

 Desenvolvimento da pedagogia da pergunta de Paulo Freire. 

 Ousadia para assegurar aos alunos um aprendizado eficiente e de boa 

qualidade. 

 
 

4. Metas: 

 Assegurar o cumprimento de 100% da carga horária e dos dias letivos 

previstos em calendário. 

 Atender 60% dos alunos com dificuldade, assegurando a superação das suas 

fragilidades e desenvolvimento de suas potencialidades. 

 Agregar valor e eficiência a 70% das aulas ministradas pelos eventuais. 

 Promover a interação do Professor de Apoio a Aprendizagem a 80% dos 

professores titulares. 

 Promover o cumprimento 100% das metas propostas para Ensino 

Fundamental e Médio no IDESP. 

 Desenvolver em 80% da equipe a corresponsabilidade pelo cumprimento 

eficaz do calendário e da garantia da apropriação do currículo escolar de 

forma contínua. 

 

 

5. Algumas Possibilidades de Ação 

 

1. Pasta de atividades por turma, disciplina, tema: 
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Organização em ATPC, coletivamente, pautada no currículo, atividades 

complementares. Sendo, as mesmas, produto da interação, estudos e planejamento 

do titular e do professor de apoio à aprendizagem, pois somente, assim estará 

seguro para aplicá-la. 

 

2. Sequências didáticas temáticas: 

Organizar sequências didáticas a partir de temas transversais, e/ou gêneros, e/ou 

assuntos do universo juvenil que são primordiais a medida que ganham valor 

pedagógico, pois despertam o interesse e mobilizam para o aprender a aprender, 

tais como: 

 Temas: Educação financeira; drogas; bullying; preconceito; diversidade; corpo 

e sexualidade; esporte e lazer; jeitinho brasileiro; consumismo; 

sustentabilidade; trabalho e consumo;  entre outros. 

 Gêneros: HQ, charges, crônicas, contos de terror, filmes, horóscopos, 

poesias, músicas, propagandas, entre outros. 

 

 

3. Projetos próprios e/ou incorporação a projetos da escola: 

 Como parte da equipe conhecerá os projetos e os períodos de realização dos 

projetos assumidos pela equipe. Dessa forma o professor de apoio à aprendizagem, 

pode selecionar planejar e propor atividades e/ou sequências que estejam de 

encontro com os mesmos. Bem como, propor os próprios projetos e desenvolver 

parcerias com outros profissionais como a sala de leitura. Exemplos: 

a. Botar a boca no mundo: aborda uma questão polêmica, seleciona 

textos com diferentes abordagens sobre o tema, propõe leitura, debate e seleção de 

argumentos a partir dos textos, solicita que o aluno se posicione por meio da escrita 

e/ou questione a posição do autor e colegas pautados em argumentos em 

publicação no painel do pátio, blog, facebook, grupo on-line... 

b. Pesquisar é para melhorar: desenvolver procedimentos de leitura, 

seleção, escrita e apresentação da informação; auxiliando o aluno na realização da 
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pesquisa orientada, subsidiada por diferentes fontes, orientação pontual; 

desenvolvimento de procedimentos de seleção, como sublinhar, fichar, sintetizar, 

resumir, resenhar; preparação de apresentação da pesquisa; trabalho com técnicas 

de comunicação, oratória e interação com publico ouvinte. 

c. Os Recursos tecnológicos como instrumento de expressão e 

aprendizagem: Desenvolver um projeto de tecnologia que instrumentalize o aluno a 

utilizar esses recursos em favor da aprendizagem e da expressão de idéias e 

anseios, como: 

 Fotografia; 

 Vídeo; 

 Blog e/ou facebook; 

 Slides; 

 Jornal on-line; 

 Radio; 

 

 

4. Atendimento individualizado ao aluno e parceria em sala de aula 

com professor: estabelecer a parceria entre professor titular e PAA, de forma a 

atender esse aluno em suas fragilidades, traçando juntos: professor-professor-aluno, 

linha de trabalho, estudos e estratégias a serem abordadas, bem como horários e 

formas de atendimento. 

 

 

5.Avaliação 

O balizador desse Professor de Apoio à Aprendizagem será o aluno em sua 

formação integral, ou seja, seu crescimento como corresponsável pelo próprio 

processo de construção do conhecimento. Mas, principalmente a interação e o 

diálogo entre os pares e a equipe gestora. Visto que, embora seu papel seja garantir 
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a apropriação do currículo e a continuidade do desenvolvimento das competências, 

essa continuidade será uma extensão do trabalho de outrem.  

O que requererá desse profissional da educação: integração; saber ouvir; refletir; 

expor suas ideias; administrar conflitos; olhar atento, crítico e humano para si e para 

o outro. Pois, somente assim, fará da avaliação não apenas um instrumento de 

crescimento do aluno, da equipe, mas, especialmente de si mesmo como 

profissional. 

 

 

9.1.1.4. PRODESC 

A melhoria na qualidade de ensino e aprendizagem de todos os alunos é um 

objetivo primordial da SEE-SP. Para tanto, a SEE vem investindo recursos nas áreas 

de infraestrutura física da rede, na disponibilização de mídias para uso pedagógico, 

no provimento de recursos didático-pedagógicos e na qualificação de seus recursos 

humanos. No que diz respeito à formação de seus agentes educacionais, a 

Secretaria implementou diversas ações de capacitação na forma de cursos 

presenciais, semipresenciais e a distância, além de videoconferências sobre 

assuntos relacionados às atividades da escola, veiculados pela Rede do Saber. A 

valorização do educador e a realização contínua de inúmeras orientações técnicas 

centralizadas e descentralizadas são o foco das ações. Nos programas de 

capacitação, os participantes são estimulados a propor estratégias metodológicas 

inovadoras e diversificadas para propiciar aos alunos uma aprendizagem mais 

significativa e duradoura dos conteúdos de ensino, um conhecimento menos 

fragmentado, mais contextualizado e próximo do seu cotidiano. Para isso, é 

imprescindível criar, dentro do ambiente escolar, condições que favoreçam esse 

propósito, entre as quais estão a destinação de recursos financeiros para custear a 

aquisição de materiais e a contratação de serviços necessários para o 

aprimoramento da prática pedagógica. Para que os professores, a equipe escolar e 

a equipe do núcleo pedagógico possam criar projetos que ampliem, enriqueçam, 

aprofundem temas em estudo, e também beneficiem alunos com dificuldades de 
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aprendizagem de um determinado conteúdo escolar, criou-se o Programa 

denominado: “Implementação de Projetos Descentralizados nas Unidades 

Escolares do Ensino Fundamental e Implementação de Projetos 

Descentralizados nas Unidades Escolares dos Anos Iniciais, Finais e de 

Ensino Médio” para dar suporte a essa metodologia de trabalho, operacionalizada 

sob a forma de projetos. Nesse contexto, o papel do educador/professor torna-se um 

fator determinante para o sucesso do projeto, uma vez que ele atua como mediador 

entre o aluno e o conteúdo em estudo, fazendo a gestão do espaço pedagógico. 

Projetos em elaboração: 

 “I Mostra de Linguagens Artísticas: música e dança das Escolas de 

Fernandópolis e Região”. 

 Brasil: Ontem e Hoje.  

 “Era uma vez...”. 

 

9.1.1.5. Mais Educação 

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 

17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do 

Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 

curricular na perspectiva da Educação Integral. 

As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito 

Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em 

curso, optam por desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento 

pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; 

cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; 

investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. Estamos 

aguardando maiores informações, uma vez que já aderimos ao Programa. 
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9.1.1.6. ProEMI 

O Programa Ensino Médio Inovador- ProEMI, instituído pela Portaria nº 971, 

de 9 de outubro de 2009, integra as ações do Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE, como estratégia do Governo Federal para induzir a reestruturação 

dos currículos do Ensino Médio. 

O objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas 

curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos 

estudantes na escola e buscando garantir a formação integral com a inserção de 

atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também as expectativas 

dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da sociedade contemporânea.  

          Os projetos de reestruturação curricular possibilitam o desenvolvimento de 

atividades integradoras que articulam as dimensões do trabalho, da ciência, da 

cultura e da tecnologia, contemplando as diversas áreas do conhecimento a partir de 

8 macrocampos:  Acompanhamento Pedagógico; Iniciação Científica e Pesquisa; 

Cultura Corporal; Cultura e Artes;  Comunicação e uso de Mídias; Cultura Digital; 

Participação Estudantil e  Leitura e Letramento. 

           A adesão ao Programa Ensino Médio Inovador é realizada pelas Secretarias 

de Educação Estaduais e Distrital, as escolas de Ensino Médio receberão apoio 

técnico e financeiro,através do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE para a 

elaboração e o desenvolvimento de seus projetos de reestruturação curricular.Na EE 

“Lesbino de Souza Alkimin”, estão em execução os projetos: 

  

 

1. Macrocampo: Acompanhamento Pedagógico 
 
Projeto:  
“Acompanhamento Pedagógico” 
 
 
 

1. Justificativa: 
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 Necessidade de desenvolver a formação da equipe docente voltada para o 

aprimoramento da prática em sala de aula, estimulando-a ao uso de diferentes 

recursos, principalmente os tecnológicos no desenvolvimento de aulas e ou projetos. 

 
 

2. Objetivo Geral: 
 

Promover um espaço de estudos nas ATPCs, de aprendizagens 

compartilhadas, estimulando os docentes das diferentes áreas do conhecimento a 

trabalharem seus conteúdos para o desenvolvimento da competência leitora e 

escritora dos alunos. 

 
 

3. Objetivos Específicos: 
 

 Desenvolver a formação da equipe docente voltada para o 

aprimoramento da prática em sala de aula, buscando novas 

metodologias que motivem os alunos; 

 Estimular e preparar os educadores para o uso de recursos 

pedagógicos variados no desenvolvimento das atividades em sala de 

aula, principalmente as TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação); 

 Estimular os docentes das diferentes áreas do conhecimento a 

trabalharem o currículo em foco no desenvolvimento das competências 

leitoras e escritoras; 

 Elaborar projetos interdisciplinares que favoreçam a integração 

curricular; 

 Utilizar o Blog da escola para acompanhamento das ações e divulgação 

dos produtos finais dos projetos realizados na escola. 

 
 

4. Meta: 
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 Melhorar o rendimento e o desempenho dos alunos do Ensino Médio 

em 30% nas avaliações internas e externas (SARESP, ENEM); 

 Melhorar em  30% os textos produzidos pelos alunos; 

 Capacitar 100% dos professores da unidade escolar  para o uso das 

TDICs; 

 Garantir o uso das tecnologias em 75% das aulas; 

 Garantir 10% dos docentes realizando atividades on line, com alunos, 

através no blog da escola. 

 

 

5. Público Alvo: 
 
 Professores do Ensino Médio da unidade escolar. 
 
 

6. Metodologia 
 

 Nas ATPCs semanais desenvolver: 

 Estudos de material bibiográfico  para fundamentação pedagógica, 

aliando teoria e       prática; 

 Troca de experiências das ações desenvolvidas em sala de aula; 

 Divulgação de práticas exitosas; 

 Cursos de pequena duração sobre uso de recursos tecnológicos; 

 Elaboração de projetos interdisciplinares; 

 Preparo de atividades significativas e inovadoras. 

 

 Propiciar palestras específicas para a formação docente: 

 Uma no 2º semestre de 2013; 

 Uma no ano de 2014. 

 Criação e manutenção do blog da escola: 
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 Elaboração de atividades online para alunos (responsabilidade de 

docentes e professores coordenadores); 

 Divulgação de experiências e produtos finais no blog da escola 

(responsabilidade de docentes, professores coordenadores e alunos). 

 
 
 

7. Cronograma: 
        

 Ano letivo de  2014 .       
 

 
8. Recursos Necessários:  
 

 Conforme listagem do projeto. 
 
  

9. Avaliação/Acompanhamento: 
 
        A avaliação será diária e contínua, observando-se a construção do 

conhecimento por parte dos professores participantes em cada etapa do projeto. 

Sob essa perspectiva, a Equipe Gestora, responsável pelo acompanhamento das 

ações utilizará vários instrumentos de avaliação e acompanhamento das ações 

docentes, com foco para a formação a serem desenvolvidos por meio da 

observação, do registro, do feedback e da intervenção na atuação docente em sala 

de aula. 

 

 
10.  Disciplinas Envolvidas: 
Área de Conhecimento / Componente Curricular         
        

 Linguagens e Códigos: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte e 
Educação Física; 
 

 Matemática 
 

 Ciências da Natureza: Biologia, Física e Química; 
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 Ciências Humanas: Geografia, Filosofia, Sociologia e História. 
 

 
11. Responsáveis pelo projeto: 

 
      - Silvia Cristina da Silva Brassaloti, Diretora da Escola. 

      - Ana de Aredis Alves, Vice-Diretora. 

      - Prof.Airton Agmar Polarini, Professor Coordenador de Apoio a Gestão. 

      - Prof.Vlamir de Carvalho Garcia, Professor Coordenador do Ensino Médio. 

      - Prof. José Alves, Professor Coordenador do Ensino Fundamental. 

 

 

2. Macrocampo: Leitura e Letramento 
 
Projeto:  
“POESIA, UMA VOZ QUE ECOA NO TEMPO, UM SONHO DE BRASILIDADE, O 
DOCE AMARGO CAMINHO DA LIBERDADE”. 
 
 

1. Justificativa: 
 
 Diante do valor cultural de uma boa leitura e da valorização de cada pessoa 

que, através da escrita, transmite seus sentimentos, propomos a realização do 

projeto “POESIA, UMA VOZ QUE ECOA NO TEMPO, UM SONHO DE 

BRASILIDADE, O DOCE AMARGO CAMINHO DA LIBERDADE”, pois acreditamos 

que, enquanto houver poetas, poesias e leitores, o romantismo, o amor em todas as 

suas formas e o desejo de liberdade estarão presentes em nossos corações e 

mentes. 

 Tendo em vista as dificuldades dos alunos em interpretar, compreender e 

argumentar, pretende esse projeto voltar-se para a prática da leitura numa 

perspectiva de letramento que possibilite desenvolver nos alunos do Ensino Médio  

as habilidades necessárias para a vida em sociedade, aprimorando a competência 

leitora, escritora, a capacidade interpretativa, a incorporação de tecnologias, a 
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fruição das artes, além de contribuir para a elevação dos índices das avaliações 

internas e externas (SARESP, Enem, Vestibulares). 

 

 
2. Objetivo Geral: 

 
 O projeto “POESIA, UMA VOZ QUE ECOA NO TEMPO, UM SONHO DE 

BRASILIDADE, O DOCE AMARGO CAMINHO DA LIBERDADE”, tem como objetivo 

geral fazer desabrochar nos alunos suas habilidades, suas aptidões e sua 

admiração pela leitura de poesias, bem como propiciar uma fantástica viagem ao 

mundo e ao tempo das principais obras e escritores brasileiros, analisar os contextos 

histórico, social, político, econômico, cultural filosófico e geográfico em que as obras 

foram produzidas, enaltecendo e valorizando a contribuição das seguidas gerações 

de poetas e escritores e suas criações na construção da identidade nacional e na 

busca incessante pela liberdade, ao longo da história do povo brasileiro. 

 
 
 
 
 

3. Objetivos Específicos: 
 

 Estimular a formação de leitores, trazendo a leitura de poesias para o 

espaço da sala de aula e fora dela, formando assim leitores críticos, 

reflexos e atuantes na sociedade em que vivem; 

 Pesquisar a biografia e as obras dos principais poetas da nossa 

literatura; 

 Propiciar aos alunos o conhecimento e o contato com o envolvente 

mundo dos poetas e da sociedade brasileira a seu tempo; 

 Valorizar a arte de pensar e de criar de cada aluno participante do 

projeto; 

 Aprimorar o hábito de trabalhar coletivamente, professores e alunos; 

 Desenvolver atividades interdisciplinares e contextualizadas; 
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 Desenvolver o senso crítico atualizado relacionando passado/presente; 

 Levar os alunos a elaborarem textos poéticos, releituras, resenhas 

criticas, artigos de opinião à cerca de obras, autores e contextos; 

saraus cordéis, jornais histórico-poéticos, resumos, etc.; 

 Incentivar a utilização dos recursos tecnológicos na elaboração de 

produto final (data show, câmeras fotográficas, computadores, 

filmadoras, etc.). 

 

 

4. Meta: 
 

 Melhorar o rendimento e o desempenho dos alunos do Ensino Médio 

em 30% nas avaliações internas e externas (SARESP); 

 Garantir 85% dos alunos do ensino médio lendo as obras propostas; 

 Envolver 90% dos professores nas atividades contextualizadas do 

projeto; 

 Aumentar para 85% o uso pelos professores das TDICs(Tecnologias 

Digitais de Informações e Comunicações) nas aulas/atividades; 

 Diminuir em 40% o percentual de alunos classificados no nível de 

desempenho abaixo do básico em redação; 

 Diminuir em 10% o percentual de alunos classificados no nível de 

desempenho básico em redação; 

 Aumentar em 30% o percentual de alunos classificados no nível de 

desempenho adequado em redação; 

 Aumentar em 10% o percentual de alunos classificados no nível de 

desempenho avançado em redação; 

 
 

5. Público Alvo: 
 

 Alunos das 1ªs, 2ªs e 3ªs séries do Ensino Médio. 
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6. Metodologia: 
 

1. Serão formados grupos compostos por quatro ou cinco alunos nas 

turmas/sala os quais em consonância com o currículo oficial, realizarão 

atividades de análise, pesquisa biográfica, leitura e elaboração de produto 

final, referentes a autores e obras das diversas gerações e fases da 

poesia brasileira. 

 

2. A divisão das obras dar-se-ão: 

2.1 . Os alunos das 1ªs séries do ensino médio desenvolverão atividades 

referentes aos autores e obras do Barroco e do Arcadismo brasileiro;  

2.2 . Os alunos das 2ªs séries do ensino médio terão como referência para 

o desenvolvimento de suas atividades os autores e obras pertencentes 

ao Romantismo, Realismo, Simbolismo e Parnasianismo; 

2.3. Autores e obras poéticas do Pré-Modernismo, Modernismo e 

Contemporâneos serão objetos de estudos, análise e produções dos 

alunos das 3ªs séries do ensino médio. 

 
3. Além dos trabalhos e atividades referentes aos autores e obras das 

diferentes fases e gerações de poetas e escritores brasileiros, informações, 

dados e especificidades de cada época ou período na forma de 

contextualização histórica, social, politica, econômica, cultural, geográfica e 

filosófica, serão realizadas pelas diversas disciplinas do currículo nas fases 

inicial e intermediária do projeto possibilitando maior conhecimento e 

embasamento teórico para a conclusão dos produtos finais pelos alunos. 

4. Como conclusão do projeto, cada grupo, deverá apresentar através de 

socialização para os demais grupos da série, um produto final de acordo com as 

sugestões contidas no item “Objetivos Específicos”. 
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5. Após a apresentação e socialização nas respectivas séries, os 

melhores trabalhos de cada classe integrarão o conjunto de atividades 

constantes da mostra “VIAGEM PELA HISTÓRIA DA POESIA E LITERATURA 

BRASILEIRA”, uma rede de atividades ligadas ao projeto: (sarau poético, 

produção de vídeos, montagem de peças teatrais, exposição de textos poéticos, 

jornal histórico/poético, levantamentos biográficos), a ser realizada no dia 13 de 

dezembro de 2013, com a participação da comunidade escolar e comunidade 

local. 

 
 
 

6.1.  Autores relacionados: 
 

 Gonçalves Dias; 

 Gregório de Matos; 

 Santa Rita Durão; 

 Alvarenga Peixoto; 

 Claudio Manoel da Costa; 

 Thomaz Antonio Gonzaga; 

 Alvares de Azevedo; 

 Casemiro de Abreu; 

 Castro Alves; 

 Augusto dos Anjos; 

 Fagundes Varela; 

 Cruz e Souza; 

 Machado de Assis; 

 Olavo Bilac; 

 Afonso Guimarães; 

 Mario de Andrade; 

 Oswald de Andrade; 

 Raul Bopp; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE “LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

 Menotti Del Picchia; 

 Cassiano Ricardo; 

 Manoel Bandeira; 

 Catulo da Paixão Cearense; 

 Carlos Drummond de Andrade; 

 Cecilia Meireles; 

 João Guimarães Rosa; 

 Mario Quintana; 

 Vinicius de Moraes; 

 Cora Coralina; 

 João Cabral de Melo Neto; 

 Ferreira Gullar; 

 E demais autores da literatura brasileira, conforme listagem de livros 

adquiridos. 

 
7. Cronograma: 

        
      Ano letivo 2014 

 Apresentação do projeto aos alunos; 

 Divisão dos grupos para início dos trabalhos; 

 Atividades referentes à contextualização, leitura e análise das obras; 

 Elaboração de produto final; 

 Socialização dos trabalhos em classe; 

 Seleção das atividades para a mostra “Viagem Pela História da Poesia 

Brasileira”; 

 Realização da mostra “Viagem Pela História da Poesia Brasileira”. 

 

 

8. Recursos Necessários: 
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 Conforme listagem do projeto  
 

 
 

9. Avaliação/Acompanhamento: 
 
        A avaliação será diária e contínua, observando-se a construção do 

conhecimento por parte dos alunos em cada etapa do projeto. Sob essa perspectiva, 

os responsáveis pelo acompanhamento das ações utilizarão vários instrumentos de 

avaliação e acompanhamento das atividades, inclusive, possibilitando aos alunos 

momentos para análise, reflexão e autoavaliação. 

 

10.  Disciplinas envolvidas:  

 Língua Portuguesa; 

 Língua Estrangeira; 

 Arte; 

 Ed. Física; 

 Matemática; 

 Biologia; 

 Física;  

 Química; 

 Geografia; 

 Filosofia; 

 Sociologia; 

 História. 

 
 

11. Responsáveis pelo projeto: 
 
      - Silvia Cristina da silva Brassaloti, Diretora da Escola. 

      - Prof.Airton Agmar Polarini, Professor Coordenador de Apoio a Gestão. 

      - Prof.Vlamir de Carvalho Garcia, Professor Coordenador do Ensino Médio. 
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      - Profª. Solange Maria Hatayama, professora de Língua Portuguesa. 

      - Profª. Jane Maria Alves Barreto de Matos, professora de arte. 

      - Profª. Julie Carla dos Santos, professora da Sala de Leitura; 

 

 

3. Macrocampo: Iniciação Científica 
 
 
Projeto:  

“COMPOSTAGEM, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE e RESPONSABILIDADE 

SOCIAL”. 

 
 

1- Justificativa: 
 
 O meio ambiente é de interesse da sociedade como um todo, ultrapassando 

os interesses individuais ou de pequenos grupos e se constitui em processos físicos, 

químicos e biológicos que mantém os recursos naturais em equilíbrio: o solo, a água, 

o ar atmosférico, a fauna e a flora. Conhecer seu país, o mundo e seus problemas 

ambientais, é a base para o indivíduo localizar-se e assumir posições na vida social, 

mesmo assim, ainda atuam na sociedade, aqueles que desejam explorar o meio 

ambiente de forma predatória. 

              O projeto “Compostagem, Educação Ambiental, Saúde e Responsabilidade 

Social”, apresenta-se como um instrumento pedagógico que possibilita aos alunos 

do ensino médio uma interação entre si e com o meio ambiente. 

             A educação ambiental engloba o conhecimento, mesmo que superficial, de 

técnicas, conceitos e termos empregados nos assuntos relacionados com a 

preservação ambiental e a poluição do meio ambiente. Assim, a sociedade de forma 

geral e em particular, a comunidade escolar, gestores, professores, funcionários e 

alunos, devem possuir conhecimentos básicos sobre as formas de poluição, os 

agentes poluidores e os princípios de controle de cada forma de poluição. 
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            A compostagem é definida como um processo controlado de decomposição 

microbiana, de oxidação e oxigenação de uma massa heterogênea de matéria 

orgânica, onde ocorre uma aceleração da decomposição aeróbica dos resíduos 

orgânicos por populações microbianas, concentração das condições ideais para que 

os micro-organismos decompositores se desenvolvam (temperatura, umidade, 

aeração, pH, tipo de compostos orgânicos existentes e tipos de nutrientes 

disponíveis), pois utilizam essa matéria orgânica como alimento, e sua eficiência 

baseia-se na interdependência e inter-relacionamento desses fatores. O processo é 

caracterizado por fatores de estabilização e maturação que variam de poucas a 

várias semanas, dependendo do ambiente. 

            Nas atividades diárias da EE Lesbino de Souza Alkimin, bem como nas 

residências dos alunos, funcionários, professores, gestores e demais munícipes, 

geram-se resíduos sólidos orgânicos, compostos por restos do preparo e consumo 

de alimentos, sobras das refeições e outras atividades, que podem ser utilizados 

para compostagem e uso nas hortas e jardins escolares, por exemplo, além de 

resíduos inorgânicos, compostos de plásticos, papéis, papelão, embalagens em 

geral, metais, que podem ser destinados à coleta seletiva. 

           Considerando as características descritas, o projeto “Compostagem, 

Educação Ambiental Saúde e Responsabilidade Social” visa à produção pelos 

alunos do ensino médio da EE Lesbino de Souza Alkimin de adubo orgânico de 

qualidade através da montagem do processo de compostagem, produzir alimentos 

de qualidade com o desenvolvimento do projeto “Horticultura na Escola”, bem como 

promover a coleta seletiva do lixo urbano.  

           O treinamento dos alunos em compostagem do lixo urbano será de grande 

importância, tanto para os alunos, quanto para a sociedade, pois cerca de três 

quartos do lixo doméstico se compõe de matéria orgânica que pode ser compostada, 

reduzindo-se em até trinta e cinco por cento o volume de lixo descartado em aterros, 

que é o responsável pela formação do chorume que contamina o lençol freático e 

pela geração do gás metano, que é vinte e uma vezes mais poluente que o gás 

carbônico. 
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2- Objetivo Geral: 
 
 O projeto “Compostagem, Educação Ambiental, Saúde e Responsabilidade 

Social” pretende desenvolver no âmbito escolar um trabalho de educação ambiental, 

relativo à seleção, separação e tratamento dos resíduos urbanos, o lixo doméstico; 

viabilizar a promoção de experiências que despertem valores e possibilitem novas 

formas para o desenvolvimento de pesquisas e estudos para o desenvolvimento 

ambiental; produzir em caráter experimental, no âmbito escolar, composto orgânico 

a partir da compostagem do lixo urbano, com posterior utilização como adubo 

orgânico. 

 

 

3- Objetivos Específicos: 
 

 Possibilitar ao aluno tornar-se um elemento multiplicador de 

conhecimentos e valores na área do desenvolvimento ambiental; 

 Contribuir para a formação de consciências, ações, atitudes e 

capacidades que estimulem a comunidade escolar na realização de 

atividades sustentáveis; 

 Melhorar a qualidade de vida da comunidade escolar e local, 

destinando corretamente os resíduos orgânicos e inorgânicos evitando 

problemas decorrentes da má gestão destes resíduos; 

 Produzir, com participação direta dos alunos do ensino médio, 

composto orgânico de qualidade para o uso no projeto “Horticultura 

Escolar”, melhorando a qualidade dos alimentos, evitando assim, a 

utilização de adubos sintéticos; 

 Construir estufa para implantação de horta e viveiro de mudas. 
 

 
4- Meta: 
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 Melhorar o rendimento e o desempenho dos alunos do Ensino Médio 

em 30% nas avaliações internas e externas (SARESP); 

 Garantir o envolvimento de 85% dos alunos do Ensino Médio nas 

atividades teóricas e práticas propostas pelo projeto; 

 Envolver 90% dos professores nas atividades teóricas e práticas do 

projeto; 

 Conscientizar 90% da comunidade escolar sobre a necessidade de 

preservação dos recursos naturais do planeta e do desenvolvimento de 

práticas sustentáveis; 

 Aumentar em 30% a participação da comunidade local nas atividades 

de coleta, seleção e destinação do lixo orgânico das residências. 

 
 

5- Publico Alvo:  
 

 Alunos das 1ªs, 2ªs e 3ªs séries do Ensino Médio. 
 
 
 

6- Metodologia: 
 

1- Serão formados grupos compostos por alunos nas turmas/salas os quais em 

consonância com o currículo oficial, realizaram atividades de análise, 

pesquisa biográfica, leitura e elaboração de produto final, referentes a 

autores, obras e processos biológicos, químicos e físicos envolvidos nas 

várias etapas propostas pelo projeto “Compostagem, Educação Ambiental, 

Saúde e Responsabilidade Social”. 

2- Concomitante ao desenvolvimento das atividades teóricas, entendimento de 

conceitos e elaboração de produtos finais escritos, os alunos nos seus 

respectivos grupos, monitorados e acompanhados pelos professores e 

coordenadores do projeto iniciaram a montagem e construção de 

biodecompositores, estufa e horta escolar. 
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3- A terceira etapa do projeto compreenderá, além do contínuo embasamento 

teórico, as atividades de produção de adubo orgânico, preparo de canteiros, 

plantios de verduras, hortaliças e mudas e manejo, realizados pelos alunos do 

ensino médio ao longo do segundo semestre de 2013 e ano letivo de 2014. 

 
 

7- Cronograma: 
 

Ano Letivo 2014 
 

 Apresentação do projeto aos alunos; 

 Divisão dos grupos para início dos trabalhos; 

 Atividades referentes à contextualização, pesquisa e conceituação dos 

processos químicos, físicos e biológicos inerentes ao projeto; 

 Elaboração de produto final sobre conceitos teóricos e procedimentos 

necessários à realização do projeto; 

 Socialização dos trabalhos em classe; 

 Preparação do terreno, montagem dos biodecompositores e estufa; 

 Coleta e seleção de resíduos orgânicos; 

 Produção de adubo orgânico; 

 Preparação dos canteiros para o cultivo de verduras, hortaliças e mudas; 

 Plantio e manejo dos canteiros de verduras, hortaliças e mudas. 

 
 

8- Recursos Necessários: 
 

 Conforme listagem do projeto. 
 
 

9- Avaliação/Acompanhamento: 
 
        A avaliação será diária e contínua, observando-se a construção do 

conhecimento por parte dos alunos em cada etapa do projeto. Sob essa perspectiva, 

os responsáveis pelo acompanhamento das ações utilizarão vários instrumentos de 
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avaliação e acompanhamento das atividades, inclusive, possibilitando aos alunos 

momentos para análise, reflexão e autoavaliação. 

 

10- Disciplinas Envolvidas: 

Área do Conhecimento/Componente Curricular 

 

 Linguagens: Língua Portuguesa; 

 Matemática; 

 Ciências da Natureza: Química, Física e Biologia. 

 

11- Responsáveis pelo projeto: 

 

      - Silvia Cristina da silva brassaloti, Diretora da Escola. 

      - Prof.Airton Agmar Polarini, Professor Coordenador de Apoio a Gestão. 

      - Prof.Vlamir de Carvalho Garcia, Professor Coordenador do Ensino Médio. 

      - Profª. Solange Maria Hatayama, professora de Língua Portuguesa. 

      - Profª. Joyce Marquini Lopes, professora de Química; 

-Prof . Anna Luisa Peres Garcia professor de Biologia; 

-Profª. Joyce Marquini Lopes, professora de Física; 

      - Profª. Julie Carla dos Santos, professora da Sala de Leitura; 

 

 

4. MACROCAMPO: COMUNICAÇÃO, CULTURA DIGITAL E O USO DE 

MÍDIAS. 

Projeto:         

“VÍDEO-ESCOLA” 

 
 

1. Justificativa:  
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                O vídeo, e a fotografia, hoje presentes no dia-a-dia de todo e qualquer 

jovem, seja como espectador, por meio das inúmeras ofertas de transmissões ou, 

realizador, através da tecnologia que proporciona a captura de imagens com ou sem 

movimento por meio de câmeras e celulares é um artifício propício, divertido e eficaz 

de inserção e estudo no cotidiano humano. 

               Aliada á importância do estudo literário, a fotografia e a produção de vídeo 

colabora para a descoberta de um mundo sem limites, onde a imaginação e a 

utilização das tecnologias podem transformar textos, sentimentos e ações humanas 

em imagens que, por sua vez, podem refletir ideias e contribuir para o fomento da 

inteligência e a disseminação de pensamentos.   

  

         
2. Objetivo Geral: 

 
              Desenvolver os alunos do Ensino Médio da EE “Lesbino de Souza Alkimin” 

o apreço pela arte da fotografia e cinematográfica, aliando-as em produções em 

vídeo, documentários, exposições fotográficas a partir do processo estabelecido nos 

macrocampos Leitura e Letramento, de Iniciação Científica e Pesquisa, de Cultura 

Corporal, de Produção e Fruição das artes, de Acompanhamento Pedagógico, 

colaborando assim, para a formação de indivíduos mais afeitos a leitura e 

capacitados ao entendimento da poesia e obras da literatura clássica brasileira, da 

sustentabilidade ambiental e responsabilidade social, do desenvolvimento das 

habilidades artísticas, motoras e corporais e conhecedores do processo de formação 

e capacitação profissional da equipe escolar. 

 

   
3. Objetivos Específicos: 

 

 Desenvolver nos alunos o apreço pela fotografia e pela arte cinematográfica, 

através de produções de videos, documentários, exposições fotográficas, 

referentes ao desenvolvimento das ações dos macrocampos contemplados 

pela EE “Lesbino de Souza Alkimin”; 
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 Desenvolver nos jovens a capacidade de serem protagonistas de produção de 

conteúdos utilizando tecnologias digitais e elementos da cibercultura; 

 Divulgar boas práticas pedagógicas através da criação de blog da escola; 

 Proporcionar a integração curricular por meio de projetos interdisciplinares; 

 Contribuir para a construção de currículos escolares que corresponda a 

demanda da juventude contemporânea; 

 Estimular a participação dos jovens por meio de recursos tecnológicos 

atrativos; 

 Apresentar uma nova possibilidade de comunicação e de expressão através 

de imagens; 

 Colocar os alunos em contato com a possibilidade de desenvolverem suas 

próprias produções com base no aprendizado adquirido ao longo das etapas 

do projeto. 

 
 

4. Meta:  

 Melhorar o rendimento e o desempenho dos alunos do Ensino Médio em 30% 

nas avaliações internas e externas (ENEM, SARESP); 

 Envolver 100% dos alunos do Ensino Médio nas atividades desenvolvidas 

pelo projeto “Vídeo-Escola”; 

 Melhorar em 70% o uso consciente e produtivo das tecnologias digitais de 

comunicação pelos alunos e professores da EE “Lesbino de Souza de 

Alkimin”; 

 

5. Público Alvo: 
 
 Alunos das 1ªs, 2ªs e 3ªs séries do Ensino Médio. 
 
 

6. Metodologia: 
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                Os alunos das diversas séries do ensino médio formarão grupos e, de 

acordo com as especificidades do projeto “Vídeo-Escola” produzirão vídeos, 

animações, documentários, exposições fotográficas, tendo como referências os 

temas, conteúdos, ações e atividades desenvolvidas nos macrocampos Leitura e 

Letramento, Iniciação Científica e Pesquisa, Cultura Corporal, Produção e Fruição 

das Artes e Acompanhamento Pedagógico, que, ao final do 2º semestre de 2013 e 

ano letivo 2014, comporão a mostra “Viagem Pela História da Poesia, da Literatura e 

da Arte Brasileiras, como também serão divulgadas no Blog da escola e outros 

espaços ciberculturais, exemplo:  www. emdiálogo.uff.br. 

        
 

7. Cronograma: 
        

 Ano letivo de 2014. 
 
          

8. Recursos Necessários:  
 

 Conforme listagem do projeto. 
 
 

9. Avaliação/Acompanhamento: 
 
        A avaliação será diária e contínua, observando-se a construção do 

conhecimento por parte dos alunos em cada etapa do projeto. Sob essa perspectiva, 

os responsáveis pelo acompanhamento das ações utilizarão vários instrumentos de 

avaliação e acompanhamento das atividades, inclusive, possibilitando aos alunos 

momentos para análise, reflexão e autoavaliação. 

 
 

10. Área de Conhecimento / Componente Curricular         
        
    Linguagens 

  Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte e Educação Física; 
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    Matemática 

  Matemática 

    Ciências da Natureza 

  Biologia, Física e Química. 

 Ciências Humanas 

  Geografia, filosofia,sociologia e história. 

 
 

11. Responsáveis pelo projeto: 
 
      - Silvia Cristina da Silva Brassaloti, Diretora da Escola. 

      - Prof. Airton Agmar Polarini, Professor Coordenador de Apoio a Gestão. 

      - Prof. Vlamir de Carvalho Garcia, Professor Coordenador do Ensino Médio. 

      - Profª.Solange Maria Hatayama, professora de Língua Portuguesa. 

      - Profª.Jane Maria Alves Barreto de Matos, professora de Arte. 

      - Profª.Julie Carla dos Santos, professora da Sala de Leitura; 

      - Prof .Manoel Ricardo Lara Junior, Educador Universitário do Programa Escola 

da Família. 

 

 

5. MACROCAMPO: PRODUÇÃO E FRUIÇÃO DAS ARTES 
 
Projeto:         
 
“MONTAGEM CÊNICA, TEATRO NA ESCOLA” 
 
 

1. Justificativa: 
 

             Na investigação proposta pelos exercícios de expressão dramática, o prazer 

de jogar se aproxima do prazer de aprender e a ver teatro. Essa ação estimula os 

alunos a organizarem um discurso coerente e criativo, explorando a utilização dos 

diferentes signos que constituem a linguagem teatral. Pensando nos jovens 

adolescentes, essa é a faixa etária que mais se inibem, por estar em conflitos de 
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personalidade, o teatro é uma solução para que os participantes exprimam seus 

pontos de vista, manifestem suas sensações e posicionamentos no que se refere ao 

microcosmo das suas relações pessoais, à sua comunidade e ao seu país. 

           Toda obra literária é histórico-social, o entendimento de suas razões e, 

consequentemente, de sua importância na composição da sociedade tal como se 

nos apresenta é o método para a compreensão de nosso papel relevante e 

transformador. Sabe-se que as grandes transformações sociais têm como maiores 

impulsoras as revoluções culturais aliadas ao desenvolvimento das tecnologias. 

           O processo de criação cultural reflete o desenvolvimento da própria 

identidade humana, molda seu caráter, prepara o homem para o convívio social, 

reafirma códigos de conduta inter-relacionais. 

           O trabalho de montagem cênica dos estudos poéticos e de obras clássicas 

constantes do projeto “Poesia, Uma Voz Que Ecoa No Tempo, Um Sonho De 

Brasilidade, O Doce Amargo Caminho Da Liberdade”, pretende o desenvolvimento 

da capacidade de assimilação do texto poético e literário e sua consequente 

aprovação por parte dos alunos envolvidos, promovendo o gosto pela leitura de 

poesias e de obras clássicas da literatura brasileira a partir do entendimento de sua 

qualidade histórica, social e cultural. 

           O “despertar” do aluno para a poesia e literatura clássica brasileira dar-se-á 

por meio da apresentação de um espetáculo montado por eles próprios, tendo como 

base textos poéticos e literários de autores brasileiros com claras conotações 

libertárias e regionais. 

           O envolvimento do aluno em todas as fases do processo de montagem cênica 

promoverá sua aproximação, por meio do lúdico, de obras até então 

desconsideradas de poesias e demais obras da literatura clássica brasileira que 

retratam, por meio de rimas, redondilhas, versos, estrofes, capítulos e acordes nossa 

própria história, desde tempos remotos do Brasil Colônia à contemporaneidade. 

 
 

2. Objetivo Geral: 
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 O projeto “Montagem Cênica, Teatro Na Escola” pretende desenvolver nos 

alunos do Ensino Médio da “EE Lesbino de Souza Alkimin”, o interesse pela leitura 

poética e de autores da literatura clássica brasileira, através da montagem de um 

espetáculo integralmente realizado pelos mesmos contendo a trajetória da poesia e 

das obras clássicas brasileiras.  

 
 

3. Objetivos Específicos: 
 

 Oportunizar o manuseio, a leitura e a análise crítica das obras poéticas e 

clássicas brasileiras, formando leitores literários; 

 Aprimorar estudos, desenvolver atividades, socializar a convivência entre 

alunos, jovens leitores, através da prática teatral; 

 Investir na formação cultural dos alunos, na criatividade e coletividade; 

 Apresentar aos alunos do Ensino Médio, de forma lúdica e envolvente a 

poesia brasileira, utilizando o teatro como seu decodificador; 

 Proporcionar aos alunos a chance de vivenciar uma realidade distinta do 

que hoje nos impõe a “cultura de fácil digestão”; 

 Formar seres humanos mais inteligentes, sensíveis e capazes de 

revolucionar o seu meio a partir do conhecimento da arte teatral e de sua 

importância na construção de uma identidade nacional; 

 Fomentar a inteligência individual e coletiva por meio da comunidade do 

processo de leitura e interpretação poética e literária; 

 Apresentar aos alunos do Ensino Médio, um mundo novo, tendo como 

ponto de partida e composição as artes cênicas. 

 

                         
4. Meta:  

 Melhorar o rendimento e o desempenho dos alunos do Ensino Médio em 30% 

nas avaliações internas e externas (ENEM, SARESP); 
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 Garantir 100% dos alunos do Ensino Médio nas atividades propostas pelo 

projeto; 

 Envolver 100% dos professores das disciplinas e áreas do conhecimento 

envolvidas no projeto; 

 Apresentar a 100% dos alunos do Ensino Médio, de forma lúdica e 

envolvente, um mundo novo, tendo como ponto de partida e composição as 

artes cênicas; 

 Envolver 70% das famílias em atividades dos alunos do Ensino Médio em 

atividades do projeto: confecção de figurino, cenários, maquiagem, 

melhorando assim a relação pais/filhos, escola/pais; 

 Desinibir 70% dos alunos participantes do projeto em falar em público, 

descobrindo talentos e contribuindo para a melhoria da aprendizagem; 

 Envolver cerca de 50% da comunidade local no dia da Mostra Teatral e 

Cultural “Viagem pela História da Poesia Brasileira”. 

 

 

 

 

5. Público Alvo: 
 

 Alunos das 1ªs, 2ªs e 3ªs séries do Ensino Médio. 
 
 

6. Metodologia: 
 
            Os alunos do Ensino Médio da EE “Lesbino de Souza Alkimin”, concomitante 

ao desenvolvimento das atividades do projeto “Poesia, Uma Voz Que Ecoa No 

Tempo, Um Sonho De Brasilidade, o Doce Amargo Sabor Da Liberdade”, serão 

divididos em grupos de acordo com as exigências e especificidades do projeto, 

passando em seguida à realização das várias atividades e etapas do projeto 

“Montagem Cênica, Teatro Na Escola” tais como: reescrita das obras, 

transformando-as em textos teatrais, leitura coletiva dos textos para fazer com que 
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se identifique com personagens, ensaios com intervenção dos professores para 

acompanhamento e postura de palco, entonação de voz, expressão facial e corporal, 

pesquisa em internet de cenários, maquiagens e figurinos, confecção de cenários e 

figurinos em parceria com a comunidade e o programa Escola Da Família, 

organização da sonoplastia, seleção de trilha sonora, aparelhagem de som, 

iluminação e instrumentos musicais, montagem das peças e organização da Mostra 

Teatral. 

 
 

7. Cronograma: 
        

 Ano letivo de 2014.   
        
 

8. Recursos Necessários:  
 

 Conforme listagem do projeto 
 
 
 
 
 
 

9.  Avaliação/Acompanhamento: 
 
        A avaliação será diária e contínua, observando-se a construção do 

conhecimento por parte dos alunos em cada etapa do projeto. Sob essa perspectiva, 

os responsáveis pelo acompanhamento das ações utilizarão vários instrumentos de 

avaliação e acompanhamento das atividades, inclusive, possibilitando aos alunos 

momentos para análise, reflexão e autoavaliação. 

 
 

10.  Área de Conhecimento / Componente Curricular         
        
    Linguagens 

  Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte e Educação Física; 

    Matemática 
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  Matemática 

    Ciências da Natureza 

  Biologia, Física e Química. 

     
 
11. Responsáveis pelo projeto: 

 
      - Silvia Cristina da Silva Brassaloti, Diretora da Escola. 

      - Prof.Airton Agmar Polarini, Professor Coordenador de Apoio a Gestão. 

      - Prof.Vlamir de Carvalho Garcia, Professor Coordenador do Ensino Médio. 

      - Profª. Solange Maria Hatayama, professora de Língua Portuguesa. 

      - Profª. Jane Maria Alves Barreto de Matos, professora de Arte. 

      - Profª. Julie Carla dos Santos, professora da Sala de Leitura; 

 

 

6. Macrocampo: Cultura Corporal  
 
Projeto:  

“Somando informações, multiplicando movimentos e potencializando saúde.” 

1. Justificativa: 
 

Hoje uma pequena parcela da população pratica esportes e exercícios físicos 

de forma sistemática. O estilo de vida gerado pelas novas condições 

socioeconômicas, principalmente o consumismo, violência, o uso inadequado de 

espaço virtual, o uso de drogas, favorece o sedentarismo. Nossas crianças e jovens 

tornam-se cada vez mais reféns dessa prática de vida, que impõe enormes 

restrições à atividade física, psíquica e social espontânea. Essas restrições acabam 

por induzir a hábitos extremamente sedentários, tornando eminente o risco de 

graves consequências para a saúde física e mental. A prática regular de atividade 

física se torna uma necessidade para todos e uma fonte preciosa de saúde, a qual 

promove o melhor crescimento e desenvolvimento do praticante. A proposta deste 

projeto é de democratizar o acesso à prática esportiva, colaborando assim para a 
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permanência da criança e do adolescente na escola, possibilitando também o seu 

desenvolvimento integral.  

 

2. Objetivo Geral: 

 Levar os alunos a desenvolverem hábitos saudáveis de saúde uma vez 

que inatividade é o elemento que mais compromete a qualidade de vida; 

e principalmente, tirar nossos jovens das ruas, livrando-os da violência e 

das drogas. 

 
 

3. Objetivos Específicos: 
 

 Valorizar a prática de atividades físicas e mentais; 

 Proporcionar aos alunos a possibilidade de trabalhar em grupo (time); 

 Estimular o raciocínio lógico; 

 Desenvolver a cooperação e trabalho coletivo; 

 Conscientizar os alunos sobre a importância de se respeitar regras 

esportivas para se respeitar as “regras da vida” (transferência de 

conhecimento); 

 Despertar o desenvolvimento das habilidades motoras, da aptidão física, 

do desenvolvimento sócio-histórico-cultural e, sobretudo formar o 

cidadão ativo; 

 Intervir de forma multidisciplinar nos alunos, articulando ações que 

viabilizem um resgate produtivo do ser, trabalhando-o de forma global, 

valorizando aspectos individuais destes sujeitos e o aprendizado pelo 

esporte; 

 Desenvolver no nosso educando a autonomia e liberdade, pois assim 

terá consciência que é o autor dos próprios movimentos o chamado “Se 

movimentar”; 

 Aumentar o repertorio (informações/conhecimentos, movimentos, 

condutas, etc.) dos alunos, influir em suas vidas, mobilizar seus desejos 
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e potencialidades, possibilitando a tomada de consciência de suas 

vinculações socioculturais; 

 Melhorar o desempenho em matemática (Saresp, ENEM, avaliações 

internas e concursos), através da prática de jogos de raciocínio: xadrez, 

dama, trilha, etc.; 

 Melhorar o espaço físico e o enriquecer o material destinado a práticas 

esportivas; 

 Tornar o espaço escola atraente motivador, e alegre aos alunos “se 

estão felizes produzem mais, melhoram o rendimento e desenvolvem as 

habilidades e competências de todos os componentes curriculares”; 

 Divulgar a Unidade Escolar pelas atividades desenvolvidas, pois o 

município carece de realização de atividades culturais de qualidade.  

 
 
 
4. Meta: 

 

 Garantir que 100% dos alunos se envolvam e participem das atividades do 

projeto; 

 Melhorar em 30% o desempenho em matemática (Saresp, ENEM, avaliações 

internas e concursos), através de prática de jogos de raciocínio: xadrez, 

dama, trilha, etc.; 

 Divulgar e incentivar o Jogo de Xadrez na escola, embora tenhamos um 

numero considerável de alunos adeptos e termos excelentes resultados em 

campeonatos interescolares, queremos subir em 50% o percentual de alunos 

praticando esse jogo; 

 Conscientizar 100% das comunidades escolar sobre a importância da 

realização diária de praticas de atividades físicas; 

 Envolver 80% da comunidade local (família e demais membros da sociedade 

civil) nas atividades esportivas realizadas pela escola; 
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5. Público Alvo: 

 

 Alunos do ensino médio, comunidade escolar  e local. 
 
 

6. Metodologia 
 

Os alunos do ensino médio monitorarão todas as atividades desenvolvidas na 

comunidade escolar, em parceria com a comunidade local, Programa Escola da Família, Prefeitura Municipal 

(CRAS – Centro de Referência e Assistência Social, Unidade Básica de Saúde) e terá as seguintes atividades: 

 

Ação 01:Agita Galera 

Data: 14 de outubro 

Local: Praça Nossa Senhora Aparecida – Populina 

Duração: 4 horas 

Público Alvo: Comunidade Escolar e Local  

Convidados especiais: EMEIF “Geraldo Brandini” de Populina, Grupo da 3ª Idade de Populina, Unidade Básica 

de Saúde e Grupo APE (Ações Preventivas na Escola - Programa Escola da Família 

 Atividades: Apresentação de danças folclóricas, aeróbica, vôlei de areia, vôlei adaptado para a 3ª Idade, futebol 

de areia, jogos e brincadeiras infantis: amarelinha, bugalha, ladainhas com corda e bola etc, brincadeiras 

folclóricas: cabra-cega, pau de sebo, balança caixão, barra manteiga; medição de pressão arterial e glicose, 

curso de Primeiros Socorros (Unidade Básica de Saúde e Grupo APE), distribuições de panfletos – hábitos 

saudáveis e prevenção de doenças. 

Observação: a ação será realizada no ano de 2014 no início do 2º semestre. 

 Ação 2: Balança Escola  

Data/Local/Duração/Público Alvo: Todas as segundas-feiras a partir do Agita Galera (14 de outubro) até o final 

do ano letivo, os alunos do ensino médio orientará toda a comunidade escolar a realizar  no horário das 

10h15min as 10h:25min  atividade física: alongamento (no espaço físico em que se encontre). 

Observação: a ação se estenderá para o ano letivo de 2014. 

Ação 3: Eu me informo, eu me cuido (Circuito de palestras e bate-papos)  

Datas: A partir de 14/10/2013 até 10/12/2013  

Local: Escola  

Duração: 40 minutos cada palestra  

Público Alvo: 6ºs Anos, 7ºs Anos, 7ªs séries, 8ªs séries, e todas as séries do Ensino Médio. Atividades: As 

palestras  e bate- papos serão ministradas pelos  alunos do ensino médio para as séries do ensino fundamental 

e para os alunos do ensino médio serão  realizadas pelos nossos parceiros: Unidade Básica de Saúde, CRAS e 

APE.  As salas terão as palestras como segue abaixo e abordando temas compatíveis a faixa etária, sempre 

enfatizando a saúde física, psicológica e emocional: 

• 2ª quinzena de outubro: ensino médio 
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• 1ª quinzena  de novembro: 6ºs Anos e 7º anos; 

• 1ª quinzena de dezembro: 8ºs anos e 8ªs séries. 

Observação: o circuito retornará no ano de 2014 

Ação 4: Somando e Multiplicando o que aprendi 

Após as palestras proferidas os alunos nas aulas posteriores de Atividades Artísticas e Arte 

confeccionarão em grupos cartazes e painéis sobre os temas abordados e nas aulas de ciências farão relatórios 

(produção escrita) que serão corrigidas nas aulas de português com o apoio do professor auxiliar. Os trabalhos 

serão expostos na escola e na comunidade local: Postos de Saúde, Hospital e mais . 

Observação:  a ação se estenderá para o ano letivo de 2014. 

Ação 5: Eu jogo, logo penso, logo aprendo. 

Data: 2º semestre, início  - outubro de 2013. 

Local: Unidade Escolar 

Público Alvo: Alunos do ensino médio e ensino fundamental 

Desenvolvimento: No 2º semestre os jogos: xadrez, dama, trilha, dominó, hadminton, tênis de mesa serão 

utilizados sistematicamente nas aulas e Educação Física enriquecendo as aulas e desenvolvendo assim o 

raciocínio lógico e resolução de problemas. Os jogos estarão disponíveis nos intervalos de recreios e almoço, 

monitorados pelos alunos do ensino médio e Agentes de Organização Escolar. 

Ação 6: Jogos Interclasse: Sou brasileiro não desisto nunca  

Data: Semana que antecede o dia das crianças/2013-2014 

 Local: Quadra da Escola, que terá o piso e palco pintados pelos parceiros durante os finais de semana 

(Programa Escola da Família) 

 Duração: 20 horas  

Público Alvo: Comunidade Escolar 

 Desenvolvimento: Na semana da criança, será realizado torneio esportivo com várias modalidades: Futsal 

masculino e feminino nas diferentes faixas etárias, Voleibol masculino e feminino também nas diferentes faixas 

etárias, tênis de mesa, badminton e Atletismo: corridas, arremesso de peso, saltos em altura e comprimento, 

arremesso de dardo (modalidade estas de atletismo, que temos recebido premiações em nível estadual), sob a 

coordenação do Grêmio Estudantil e professores de Educação Física. 

Ação 7: Torneio de Futsal: Pai você é meu herói, meu Amigo.  

Data: 13 de dezembro/2013 e 08 de agosto de 2014 

Local: Quadra Coberta da Escola Duração: 4 horas  

Público Alvo: Comunidade Escolar e Local Convidados Especiais: Pais de Alunos Desenvolvimento: No dia 

citados acima, a partir das 19h: 00min, os pais irão participar de um torneio de futsal, que serão previamente 

inscritos e formados times, onde filhos jogarão com seus pais e também com seus professores. Os participantes 

terão premiação: vencedores, jogador bola cheia e bola murcha.  

Ação 8: Popupátria: Torneio de Futsal e Voleibol  

Data:  06 de setembro/2014 (sábado)  

Local: Quadra Coberta da Escola  

Duração: 8 horas Organizadores e responsáveis: Educadores do Programa Escola da Família Público Alvo: 

Comunidade Escolar, Comunidade Local e municípios vizinhos. 
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 Desenvolvimento: Será realizado um torneio de futsal e voleibol, feminino e masculino intermunicipal entre os 

municípios de Populina, Mesópolis, Turmalina e Ouroeste na quadra da escola. Os alunos que mais se 

destacaram nos jogos interescolares farão parte de equipes da escola. Os visitantes terão acomodação durante 

todo o dia e receberão alimentação oferecida pela cozinha piloto da Prefeitura Municipal de Populina. No final, 

serão premiados os times vencedores.  

 
 

7. Cronograma: 
        

 Ano letivo de 2014.       
              
 

8. Recursos Necessários:  
 

 Conforme listagem do projeto. 
 
 

9. Avaliação/Acompanhamento: 
 

A avaliação será diária e contínua, observando-se a construção do 

conhecimento por parte dos alunos em cada etapa do projeto. Sob essa perspectiva, 

os responsáveis pelo acompanhamento das ações utilizarão vários instrumentos de 

avaliação e acompanhamento das atividades, inclusive, possibilitando aos alunos 

momentos para análise, reflexão e autoavaliação. 

 

 

10.  Disciplinas Envolvidas: 

Área de Conhecimento / Componente Curricular         

        

 Linguagens e Códigos: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte e 

Educação Física; 

 Matemática 

 Ciências da Natureza: Biologia, Física e Química; 

 Ciências Humanas: Geografia, Filosofia, Sociologia e História. 
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11. Responsáveis pelo projeto: 

 

      - Silvia Cristina da Silva Brassaloti, Diretora da Escola. 

      - Ana de Aredis Alves, Vice-Diretora. 

      - Prof.Airton Agmar Polarini, Professor Coordenador de Apoio a Gestão. 

      - Prof.Vlamir de Carvalho Garcia, Professor Coordenador do Ensino Médio. 

      - Prof. José Alves, Professor Coordenador do Ensino Fundamental. 

 

 

 

9.1.1.7. Projeto Game Superação Jovem – Instituto Ayrton Senna 

 O SuperAção Jovem é um programa de educação integral, voltado a 

adolescentes e jovens de 5ª e 8ª séries (6º e 9º anos) do Ensino Fundamental e 

também do Ensino Médio. Participando do Programa, os alunos praticam um novo 

modo de ver, pensar, sentir e agir em relação à juventude. Em times, eles agem 

concretamente para solucionar problemas de aprendizagem e convívio em sala de 

aula, além de idealizarem e colocarem em prática projetos de melhoria da escola e 

da comunidade. O Programa pode ser trabalhado associado a disciplinas centrais do 

currículo escolar, como matemática e língua portuguesa, aliando o protagonismo 

juvenil à aprendizagem do conteúdo específico dessas disciplinas e promovendo 

impacto direto no desempenho escolar. 

O SuperAção leva às escolas, uma nova maneira de educar, em que adultos e 

adolescentes criam juntos oportunidades de os jovens desenvolverem autonomia, 

solidariedade e competências para a vida. 

 

Objetivos 

           A finalidade do Programa é contribuir com a educação de jovens, melhorando 

questões centrais para a aprendizagem escolar, tais como o interesse, o convívio, a 

permanência e as habilidades de pensamento necessárias para aprender ao longo 
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da vida. Para tal, investe no incentivo ao protagonismo juvenil, à leitura e à 

resolução de problemas como ferramentas para a formação de jovens para a 

autonomia, a participação social, a educação permanente e o mundo do trabalho. 

 

Como funciona 

O SuperAção Jovem prepara a escola, e em especial, professores e alunos 

para que reconheçam o potencial da juventude para ser, conviver, conhecer e 

produzir, e deixarem de se ver como problema mas sim como solução. Os 

professores são formados para ensinar jovens por meio de práticas de ensino 

centradas no aluno, no protagonismo juvenil, na aprendizagem colaborativa e 

na educação por projetos. Os jovens passam a aprender em times, por meio 

da resolução de problemas que afetam a sala de aula, a escola, a comunidade e a 

própria aprendizagem. 

 

 

9.2. Projetos da Escola 

 

     No dia 09 de abril foi uma importante data para a rede estadual de ensino e para 

nossa. Foi um dia para olhar a escola com atenção, envolver a comunidade e sugerir 

ações de melhoria em longo prazo.O “Dia D” deu início às atividades 

da Autoavaliação Institucional Participativa. Neste primeiro momento, nós 

promovemos a etapa coletiva. Pais, professores, funcionários, em geral, e 

representantes das diretorias de ensino foram convidados a fazer o planejamento da 

unidade escolar, levantando em conta as suas dificuldades e potencialidades. Assim 

trabalhamos diferentes instrumentos de autoavaliação, referências teóricas, 

experiências de trabalho e dicas para a realização de todas as etapas do processo: 

coleta de dados, autoavaliação coletiva, plano de melhoria, monitoramento e 

avaliação da execução do plano .Assim chegamos nosso Plano de Melhoria: 
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9.2.1 PLANO DE MELHORIAS/2014 

 

Dimensão Pedagógica 

Problema: Gestão de Sala de Aula - Práticas Inovadoras e Otimização do 

Tempo 

 

1. Justificativa:  

 
Em razão do número considerado elevado de alunos com baixo desempenho 

em avaliações externas e internas, sentimos a necessidade de melhorar as 

aulas, com práticas pedagógicas inovadoras, com a administração de questões 

relacionadas ao convívio e à organização do tempo de aula. Pois, hoje, o 

tempo é subaproveitado em decorrência das conversas e conflitos relacionais 

paralelos ao real foco da aula: o aprendizado e a construção do conhecimento 

pelo aluno. 

 

2. Objetivos:  

 

 Otimizar o tempo produtivo das aulas, com cronometragem das mesmas com  

a régua do tempo; 

 Realizar atividades significativas, com a utilização de todos os recursos 

pedagógicos, principalmente, fazendo a inserção cada vez maior dos meios 

tecnológicos disponíveis; 

 Desenvolver na prática cotidiana escolar, pelo professor, o acolhimento do 

educando, ao mesmo tempo, com exigências claras a respeito das regras de 

convivência pelos alunos; 

 Incentivar os alunos a participarem da Avaliação do ENEM, mostrando que os 

mesmos são capazes de ingressarem em faculdades públicas ou privadas 

com o ensino e aprendizagem oferecido na unidade escolar; 

 Familiarizar os alunos com a avaliação do ENEM. 
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3. Meta: Melhoria na qualidade de ensino e desempenho dos alunos nas 

avaliações internas e externas(IDESP/SARESP e ENEM) 

 Reduzir para 10% os alunos no nível de proficiência abaixo do básico; 

 Reduzir para 15% os alunos no nível de proficiência básico; 

 Aumentar para 65% os alunos no nível de providência adequado; 

 Aumentar para 10% os alunos no nível de proficiência avançado. 

 Garantir a participação de 100% dos alunos da 3ª série, 75% da 2ª série, 40% 

da 1ª série do Ensino Médio na avaliação do ENEM. 

4. Ações:  

4.1. Ação 1 – Régua do Tempo: prática diária - em todas as aulas da 

utilização da pauta e régua do tempo, com otimização e aproveitamento de 

cada momento de aula. 

 

4.2. Ação 2 – Presença Pedagógica (gestão de sala de aula): Incentivar o 

desenvolvimento, nos professores, do espírito da presença pedagógica 

inovadora, levando os mesmos a compreender e respeitar a 

transformação do universo juvenil em favor da aprendizagem e do 

aprendizado, fazendo-se presente na vida escolar dos alunos, com 

atitudes simples: ouvir com atenção, olhos nos olhos, interessar-se pelo 

percurso escolar do alunado, falar com respeito, oferecer-se como 

apoio, comprometer-se com o sucesso dos alunos. 

 

4.3. Ação 3 – Clima de aprendizagem potencializado, com privilégio de 

atividades em duplas, trios, para que haja o agrupamento produtivo e 

aprendizagem colaborativa. 

 
4.4. Ação 4 - Conhecendo os caminhos para a universidade:  

Conscientização dos alunos do ensino médio sobre a importância de um bom 

desempenho escolar para que realizem a Avaliação do ENEM  com qualidade 
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e divulgação do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Sistema  de 

Seleção Unificada (SISU). 

 

         4.5. Responsáveis: 02 Professores Coordenadores Pedagógicos   EF/EM e 

Professor Coordenador  de Apoio Pedagógico. 

 

4.5. Cronograma: Durante as aulas. 

 

 

4.6. Tempo Previsto: Ano letivo de 2014.  

 
5. Proposta de acompanhamento e avaliação 

         O acompanhamento e avaliação dar-se-ão através de: 

a. Monitoramento dos Professores Coordenadores no desenvolvimento 

das aulas; 

b. Entrevistas e pesquisas com alunos no final dos bimestres; 

c. Nos Conselhos de Classe/Série – bimestralmente; 

d. Durante as ATPCs, sistematicamente – uma vez por mês; 

e. No final do ano letivo, com todos os responsáveis; 

f. Ano letivo de 2014 com o resultado do IDESP/SARESP. 

g. Monitoramento das inscrições para o ENEM. 

 

 

Dimensão Gestão Participativa 

Problema: Pouca participação de pais de alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

 

 

1. Justificativa:  
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Devido a pouca participação dos pais, principalmente dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, no que tange a questões pedagógicas e 

administrativas, vimos à necessidade de melhorar significativamente a participação 

dos mesmos na Unidade Escolar. 

 

2. Objetivos:  

 Motivar os pais e demais membros da comunidade escolar a participar da 

gestão da escola com direito a vez e voz; 

 Capacitar os pais a respeito de questões pedagógicas, tais como: Progressão 

Continuada, Avaliação da Aprendizagem em Processo, Aprendizagem 

Colaborativa, Idesp/Saresp e mais. 

 Fomentar a parceria escola/comunidade desenvolvendo o sentimento de 

pertencimento (a escola é nossa, faço parte dela); 

 Destacar dados e resultados de desempenho (avaliações internas e 

externas). 

 Fortalecer a relação alunos/família, mostrando, aos pais, que suas vindas a 

escola melhora o desempenho dos filhos. 

 

3. Meta: Aumentar para 90% a participação de pais no que tange o 

desempenho escolar dos filhos. 

 

4. Ações:  

4.1. Ação 5:  Encontro com os pais, para tratar de assuntos referentes a 

gestão de escola e  também assuntos pedagógicos.  

 

4.2. Responsáveis: Equipe de Direção, 2 professores  e Educador    

Universitário do Programa Escola da Família- Manoel Ricardo Lara Junior 
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4.3. Cronograma: 

22 de Fevereiro (sábado): Educação Compromisso com São Paulo - Um Dia 

na Escola do Meu Filho: Aprendizagem Colaborativa e participação dos pais 

na busca do sucesso dos alunos. 

09 de Abril (Quarta): Dia “D” Autoavaliação Institucional 

 23 de Agosto (sábado): Educação Compromisso com São Paulo - Um Dia 

na Escola do Meu Filho: Aprendizagem Colaborativa e participação dos pais 

na busca do sucesso dos alunos. 

4.3. Tempo Previsto: Ano letivo de 2014.  

 

5. Proposta de acompanhamento e avaliação 

   O acompanhamento e avaliação acontecerão: 

a. Mediante os resultados dos encontros através de listas de presença, 

tabelas e gráficos, com evidência do número de participantes no decorrer 

do ano letivo; 

b. Observação e registros da participação proativa dos pais - 

envolvimento na gestão da escola e com o comprometimento de intervir 

na melhoria do desenvolvimento comportamental do filho, ao garantir 

novos hábitos de estudo e de participação ativa na escola e na 

comunidade; 

c.  Caixa de sugestões recolhidas nos dias dos encontros. 

 

 

 

Dimensão de Resultados Educacionais 
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Problema: Prática pedagógica não eficiente, dificuldade em realizar 

recuperação e intervenção pedagógica, falta de uso pelo professor das TDICs 

em sala de aula. 

1. Justificativa:  

           Em razão do número considerado elevado de alunos no nível de proficiência 

abaixo do básico e básico nas avaliações internas e externas, vimos a necessidade 

de capacitarmos nossos professores nas ATPCs, e garantir a participação dos 

mesmos nos cursos oferecidos pela SEE, para melhoria da prática pedagógica, 

formando-os principalmente para o uso das TDICs, uma vez que nossos alunos, 

geração Z,  necessitam de aulas mais interativas e dinâmicas. 

 

2. Objetivos: 

 Conscientizar o professor da necessidade de investir em sua formação para 

que possa melhorar sua prática, oferecendo ensino de melhor qualidade e 

contribuir efetivamente com a melhoria de ensino da unidade escolar; 

 Motivar os professores a participarem de Concursos e Olimpíadas com seus 

alunos; 

 Disponibilizar e dinamizar das TDICs, que são ferramentas indispensáveis 

para o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas. 

 

3. Metas: 

 .Garantir a participação de 100% dos professores e gestores em cursos 

da SEE; 

 Garantir 100% dos professores na Formação Continuada nas ATPCs; 

 Garantir em 85% o uso pelos professores das TDICs nas aulas; 

 100% de participação em Olimpíadas e 90% nos concursos destinados 

a professores e alunos; 
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4. Ações:  

 

4.1. Ação 6 – Conscientização e Compromisso de educadores: Durante as 

ATPCs, os educadores serão incentivados a participarem dos cursos de 

formação, para melhoria de suas aulas, inovação de suas práticas e para 

socialização de experiências bem sucedidas. 

 

4.2.  Ação 7 – Escola espaço aprendente: Em todas as ATPCs semanais são 

destinadas 02h00min, para a formação do professor através de: 

 Leitura de livros, artigos para fundamentação teórica; 

 Cursos de pequena duração realizados pelos Professores 

Coordenadores e PCNPs; 

 Socialização de projetos e experiências bem sucedidas; 

 Capacitações para o uso das TDICs; 

 Vídeos de motivação; 

 Videoconferências que abordam práticas de ensino inovadoras. 

 

4.3. Ação 8:  Geração Z 

Os professores serão capacitados nas ATPCs e em cursos oferecidos pela 

SEE para o uso das TDICs nas aulas. A geração Z, nossas crianças e jovens, 

estão mergulhados no mundo virtual, demonstram resistência para o modelo 

educacional vivente e clamam por novas práticas educacionais. 

 

4.4. Ação 9   Acredito no meu potencial 

Nessa ação os alunos serão incentivados por professores e gestores a 

participarem das Olimpíadas (Língua Portuguesa, Matemática, Física, 

Astronomia e mais) e Concursos, visando melhorar a autoestima, desempenho 

escolar e descobrir talentos. A escola tem histórico de vencedores em diversos 
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concursos, o que vem contribuindo na superação de alunos com grande 

dificuldade em aprendizagem e no sentimento de pertencer a uma escola que 

já é reconhecida em diversas instâncias pelo seu potencial artístico e cultural. 

  

4.4. Responsáveis: Professor Coordenador de Apoio Pedagógico. 

 

4.5. Cronograma: Durante as ATPCs. 

 

4.6. Tempo Previsto: Ano letivo de 2014.  

 

5. Proposta de acompanhamento e avaliação 

         O acompanhamento e avaliação dar-se-ão através de: 

a. Observação pelos Professores Coordenadores no desenvolvimento 

das aulas; 

b. Feedback  das aulas observadas,  ao professor pelos PCs; 

c. Nos Conselhos de Classe/Série – bimestralmente; 

d. No resultado do IDESP/SARESP 2013 

 

 

Dimensão Gestão de serviços e recursos 

Problema: Excesso de sujeira na sala de aula e muitos equipamentos 

quebrados. 

 

1. Justificativa: 

Por conta da falta de hábito de limpeza, principalmente nas salas de aulas e 

mau uso dos equipamentos escolares, observamos a importância de 

realizarmos ações estratégicas para amenizar ou sanar esses problemas. 
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2. Objetivos e metas propostas:  

 Desenvolver no educando hábitos saudáveis de saúde, limpeza e preservação 

do ambiente e equipamentos escolares; 

 Motivar os alunos a participar da gestão escolar; 

 Planejar e sistematizar o monitoramento da execução da ação: Vigilantes da 

Limpeza e Assistentes Tecnológicos; 

 Fortalecer o “sentimento de pertencimento” e desenvolver o “estranhamento” 

(achar que tudo é normal); 

 Desenvolver a prática da autoavaliação. 

 

3. Metas:  

 Melhorar em 100% a limpeza da escola e 

 Melhorar em 100% o uso adequado e responsável dos equipamentos e 

materiais da escola. 

 

4. Ações: 

4.1.  Ação 10 - Vigilantes da Limpeza: 

A cada mês, um time de alunos vigilantes (três ou quatro alunos de cada 

classe) monitoraram a limpeza das salas de aula. Depois, da monitoria, irão 

apresentar o relatório descritivo do que foi visto e sugestões de como 

solucionar os problemas detectados ou como melhoria dos pontos positivos 

encontrados.  

 

4.2  Ação 11 – Mutirão de Limpeza 
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  Nos meses de abril, julho e outubro serão realizados mutirões de limpeza 

envolvendo alunos, pais, Grêmio Estudantil, APM, Programa Escola da Família, 

funcionários da escola (professores e funcionários). 

 

4.3.  Ação 12- Assistentes Tecnológicos: 

A cada mês, um time de dois alunos de cada classe monitorará o uso de 

equipamentos utilizados nas aulas. Depois, da monitoria, irão apresentar o 

relatório descritivo do que foi visto e sugestões de como solucionar os 

problemas detectados ou como melhoria dos pontos positivos encontrados. 

  

4.4. Responsáveis: Vice Diretor, Professor representante de sala, alunos e 2 

Agentes de Serviços Gerais. 

 

4.5. Cronograma: Todos os dias da semana, por um mês permanecerão os 

mesmos alunos, fazendo revezamento depois de trinta dias. 

4.6. Tempo Previsto: Ano letivo de 2014. 

 

5. Proposta de acompanhamento e avaliação 

   O acompanhamento e avaliação acontecerão: 

a. Mediante reuniões mensais com os responsáveis de cada mês; 

b. Observação e registros da participação e envolvimento dos alunos; 

c.  Qualidade dos serviços prestados, observação pelos Agentes de 

Serviços Escolares no final de cada semana, através de fichas de controle 

abaixo:  

 Qual era o estado da sala (quanto à limpeza do piso): 

(   ) ótimo 

(   ) bom 

(   ) regular 

(   ) péssimo 
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 Qual era o estado das carteiras da sala (quanto à limpeza): 

(   ) ótimo 

(   ) bom 

(   ) regular 

(   ) péssimo 

 Foi encontrado algum móvel, equipamento ou vidros quebrados?  

(   ) sim 

(   ) não 

Qual(ais): __________________________________________ 

 

d. Entrega no final do ano letivo de condecorações simbólicas pelo 

desenvolvimento das ações e participação ativa e comprometida pelos 

alunos, com a conscientização da cidadania ecológica que começa em 

casa e na escola, e continua na comunidade. 

 

Indicadores de êxito das ações propostas 

 

Em síntese, no final do ano letivo, podemos identificar como indicadores 

de êxito, a partir dos registros de evidências que comprove: 

 

 100% dos professores envolvidos na aplicação das ações; 

 80% dos professores envolvidos na aplicação das ações façam uma 

intervenção de melhoria no processo de desenvolvimento das ações; 

 25% dos professores envolvidos demonstrem superação das metas 

propostas; 

 5% dos professores envolvidos demonstrem inovação a partir das 

metas propostas; 

 100% dos alunos envolvidos e seus pais entendam a importância das 

ações e comprometam com sua aplicação; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE “LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

 70% dos alunos envolvidos e seus pais entendam e comprometam 

ativamente em contribuir com o desenvolvimento das ações e apoiam 

sistematicamente com orientações e acompanhamento do 

desenvolvimento comportamental do filho (tanto na escola quanto na vida 

em família e na comunidade) 

 25% dos alunos e seus pais envolvidos demonstrem superação das 

metas propostas 

5% dos alunos e filhos envolvidos demonstrem inovação a partir das metas 

propostas e venham tornarem-se multiplicadores das inovações propostas. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. INSTITUIÇÕES ESCOLARES 
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10. Instituições Auxiliares 
 

A escola conta com as seguintes instituições auxiliares:  

 Associação de Pais e Mestre, 

 Grêmio Estudantil. 

Cabe à Direção da escola garantir a articulação da Associação de Pais e 

Mestres com Conselho de Escola e criar condições para a organização para a 

organização dos alunos no Grêmio Estudantil.  

 

10.1. Associação de Pais e Mestres – A.P.M. 

O objetivo geral da A.P.M. é colaborar no aprimoramento do processo 

educacional, na assistência ao escolar e na interação escola-famíla-comunidade.   

 

Objetivos Específicos: 

 Colaborar com a direção da escola para atingir os objetivos educacionais; 

 Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à 

escola.  
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 Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para 

auxiliar a escola, provendo condições que permitam a melhoria do ensino.  

 Desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-

econômicas e de saúde. 

 

Ações a serem desenvolvidas: 

 Participação na elaboração do Plano de Gestão da Escola; 

 Promover eventos para angariar fundos, no sentido de adquirir recursos 

financeiros para contribuir com a melhor qualidade do ensino, tornando as 

aulas mais significadas e diversificadas; 

 Zelar para a conservação e manutenção dos equipamentos e do prédio 

escolar; 

 Aquisição de materiais escolares essenciais para os alunos carentes; 

 Aquisição de equipamentos didáticos e pedagógicos, para utilização pelos 

professores no desenvolvimento das atividades junto aos alunos. 

 Apoiar as ações de desenvolvimento dos Projetos Especiais da escola; 

 Participação nas Ações de desenvolvimento curricular para garantir a 

articulação da Proposta Pedagógica.  

Elaborado e aprovado pela Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e 

Conselho Fiscal.  

 

Membros da A.P.M. 2014 

Conselho Deliberativo 

 

Diretor:  

Silvia Cristina da Silva Brassaloti 

Professores:  

Ângela Maria Franhão Strozi Lima 

Vlamir de Carvalho Garcia  
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Jane Meyre Aparecida Derrico Brassaloti 

José Alves 

Pais: 

Sirlei Aparecida Oliveira Salioni 

Cristina Moura da Rocha Elias 

Luciana Cristina Alves dos Santos 

Rosa Aparecida Ribeiro de Aguiar 

Alunos: 

João Marcos Del Grande Peres 

Antônio Adonias Lopes Moreira 

 

 

Conselho Fiscal 

Neide Maria de Almeida Ruis 

Alessandra Ribeiro Malta Sorana 

Jesus Barbosa Ferreira 

 

Diretoria Executiva 

Diretor Executivo:  

Silvana Maria dos Santos 

Vice Diretor Executivo: 

Neici Guimarães Rovati Pinto 

Secretário: 

Joice Ane Arantes da Silva Coghi 

Diretor Financeiro: 

Clodoaldo Lopes Azeredo 

Vice Diretor Financeiro: 

Fabiana Teles de Oliveira  

Diretor Cultural: 

Ana Lucia Assunção 
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Diretor Social: 

Airton Agmar Polarini 

Diretor de Esportes: 

Luzimar de Souza 

Diretor de Patrimônio: 

Elaine Gottrich Galice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

ATA APM 2014 
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10.2. Grêmio Estudantil  

 

Fundamento Legal: 

 Lei nº 7.398 de 04/11/85; 

 Comunicado S.E. de 26/09/85; 

 Lei Complementar Nº 444, de 27 de dezembro de 1985;  

 Comunicado C.E.I. COGSP de 27/11/87; 

 Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 

 Lei Nº 7.844, de 13 de maio de 1992; 

 Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

Objetivos Gerais: 

Representar todos os alunos a fim de desenvolver ações de integração, 

através de atividades socioculturais. Num dialogo aberto com todas a comunidade 

escolar. 

Defender seus direitos e interesses e consequentemente formar cidadãos 

conscientes, livres e críticos.  

 

Objetivos Específicos:  

 Discutir, criar e fortalecer as inúmeras possibilidades de ação, tanto no 

ambiente escolar como na comunidade; 

 Incentivar e promover atividades educacionais, culturais, cívicas, desportivas 

e sociais; 

 Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural e educacional com 

outras instituições; 

 Promover a cooperação entre gestores, professores, funcionários e alunos; 

 Dinamizar a “Radio Escola” para estabelecimento da comunicação entre os 

alunos; 
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 Desenvolver no aluno as habilidades de ser solidários e protagonistas; 

 Lutar pela democracia, pela independência e respeito às liberdades.  

 

Desenvolvimento de Atividades, tais como: 

 Palestras com temas voltados para os tipos de preconceitos, implicitamente 

retomando aspectos do bullying; 

 Festivais de músicas e concursos de danças; 

 Gincanas culturais e esportivas, jogos interclasses e campeonatos; 

 Campeonato de videogame; 

 Participação nas reuniões escolares como o Dia “D”, “Um dia na Escola do 

meu Filho”, no Conselho de Classe/Série e Reunião da APM; 

 Planejamento e execução: dia do estudante, dia da criança, Agita Galera, 

dia do professor, dia das mães e pais, Halloween (parceria com o Programa 

Escola da Família) e outros eventos estabelecidos no calendário escolar; 

 Participação nas comemorações cívicas; 

 Parceria no desenvolvimento do Projeto da Sala de Leitura através da 

divulgação e propaganda de livros para despertar nos alunos o interesse 

pela leitura;  

 Desenvolvimento do Projeto “Rádio Escola”; 

 Promoção para angariar fundos para eventuais necessidades de materiais a 

serem utilizados nas atividades desenvolvidas.  

 

 

Membros do Grêmio Escolar 2014 

 

Nome da Chapa: “Iniciativa”. 

 

Presidente: 

Diego Menezes Pereira da Silva 
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Vice Presidente: 

Gabriel Gonçalves Garcia  

Primeiro Secretário: 

Ana Alice Aparecida de Souza 

Segundo Secretário: 

Lara Basílio Roma Cury 

Primeiro Tesoureiro: 

Leonardo Henrique Ribeiro Batista  

Segundo Tesoureiro: 

Marcelo Adriano Castro Queiroz  

Orador: 

Natalia Ulian de Moraes  

Diretor Social: 

Fernanda Paschoal Souza 

Diretor de Imprensa: 

Lívia Basílio Roma Cury 

Diretor de Esporte: 

Tainá Cristiane Abrantes  

Diretor Cultural: 

Bruna Oliveira Salioni  

Primeiro Suplente: 

Deivison da Silva Nogueira 

Segundo Suplente: 

Francisco da Silva Alexandre 
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11. COLEGIADOS 
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11. Colegiados 

 

11.1. Conselho de Escola 

 “ É grande a importância dos Conselhos Escolares para a busca de 
transformações  no cotidiano escolar, transformações essas orientadas 
pelo desejo de construção de uma sociedade igualitária e justa”. ( Maristela 
Marques Rodrigues) 
 

 O Conselho de Escola é um órgão colegiado composto por representantes 

das comunidades escolar e local, que têm como atribuição deliberar sobre questões 

político-pedagógicas, administrativas, financeiras, no âmbito da escola. Cabe ao 

Conselho, também analisar as ações a empreender e os meios a utilizar para o 

cumprimento das finalidades da escola. Ele representa as comunidades escolar e 

local, atuando em conjunto e definindo caminhos para tomar as deliberações que 

são de sua responsabilidade. Representa assim, um lugar de participação e 

decisão, um espaço de discussão, negociação e encaminhamento das demandas 

educacionais, possibilitando a participação social e promovendo a gestão 

democrática. 

 É com a compreensão da natureza essencialmente político-educativa do 

Conselho Escolar que este deve deliberar, também, sobre a gestão administrativo-

financeira da unidade escolar, visando construir, efetivamente, uma educação de 

qualidade social. O Conselho de Escola tem a seguinte função: 

a) Deliberativa: quando decide sobre o projeto político-pedagógico e outros 

assuntos escola, aprovam encaminhamentos de problemas, garantem a elaboração 

de normas internas e o cumprimento das normas dos sistemas de ensino e decidem 

sobre a organização e o funcionamento geral da escola, propondo à direção as 

ações a serem desenvolvidas. Elaboram normas internas da escola sobre questões 

referentes ao funcionamento nos aspectos pedagógico, administrativo ou financeiro. 

b) Consultiva: quando tem caráter de assessoramento, analisando as questões 

encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentando sugestões ou 

soluções, que poderão ou não ser acatadas pela direção da unidade escolar. 
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c) Fiscal (acompanhamento e avaliação): Quando acompanha a execução das 

ações pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo o 

cumprimento das normas da escola e a qualidade social do cotidiano escolar.  

d) Mobilizadora: Quando promove a participação, de forma integrada, dos 

seguimentos representativos da escola e da comunidade escolar em diversas 

atividades, contribuindo assim para a efetivação da democracia participativa e para 

melhoria da qualidade social da educação.  

 

Para acompanhar o processo educativo, foi criado a Comissão de Normas e 

Convivência, conforme reunião do Conselho no dia 21/02/2014. 

De acordo com os artigos 25 e 26 do Regimento Escolar da Unidade Escolar, 

a Comissão ficou assim constituída:  

 

Diretor de Escola: 

Silvia Cristina da Silva Brassaloti 

Vice Diretor de Escola: 

Claudia Fernanda de Paula 

Professor Coordenador Pedagógico: 

Airton Agmar Polarini  

Professor: 

Solange Maria Hatayama  

Pai/Mãe: 

Elaine Gottrich Galice 

 

Atribuições da Comissão de Normas e Convivência: 

 Analisar e julgar toda infração do regimento escolar salvo a que considerar 

falta grave, caso em que será ouvido o Conselho de Escola para aplicação 

de penalidades ou encaminhamento às autoridades competentes; 

 Analisar e decidir sobre os pedidos de justificativa de falta dos alunos, para 

fins de compensação de ausências; 
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 Julgar todos os procedimentos que atentem contra as normas de 

convivência da escola.    

 

Membros do Conselho de Escola 2014 

Diretor de Escola: 

Silvia Cristina da Silva Brassaloti 

Professores: 

Airton Agmar Polarini 

Vlamir de Carvalho Garcia 

José Alves  

Manoel Ricardo Lara Junior 

Julie Carla dos Santos 

Joice Ane Arantes da Silva Coghi  

Ângela Maria Franhão Strozi Lima 

Jesus Barbosa Ferreira 

Solange Maria Hatayama 

Maraisa da Silva Rodrigues 

Eliader Rotta Bonifácio 

Claudia Fernanda de Paula 

Professores Suplentes: 

Jane Maria Alves Barreto de Matos 

Luzimar de Souza 

Funcionários: 

Silvania dos Reis Santos Vieira 

Adalberto de Carvalho Garcia 

Pais: 

Adeliane Luchesi Ribeiro Silva 

Elaine Gottrich Galice 

Simone Aparecida do Nascimento 

Lucélia Regina Laranjeira da Silva 
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Marcia Regina Poleto de Souza 

Neide Maria de Almeida Ruis 

Alexandra Vomieiro de Souza 

Pais Suplentes: 

Andressa Fernandes do Prado 

Pedro Roberto da Cruz 

Alunos: 

Bruno Pereira Cypriano 

Diego da Silva Reis  

João Marcos Del Grande Peres 

Brenda Paula da Silva Santos 

Aldiliane Bessão Braga 

Miriã Del Grande Peres 

Carlos Henrique Benato 

Alunos Suplentes: 

Wagner Moraes de Azeredo 

Thais Stafuça de Souza 
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ATA CONSELHO 2014 
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11.2. Conselho de Classe e Série 

O Conselho de Classe e Série enquanto colegiados responsáveis pelo 

processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e aprendizagem 

organizar-se-ão de forma a: 

 Possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos e entre 

séries e turmas; 

 Propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem; 

 Favorecer a integração e seqüência dos conteúdos curriculares de cada 

classe; 

 Orientar o processo de gestão de ensino; 

Os Conselhos de classe serão constituídos por todos os professores da 

mesma classe/ série, equipe de gestão, professor mediador, professor da sala de 

leitura, alunos e pais.  

As reuniões de conselho de classe que levam aproximadamente de 60 a 90 

minutos cada uma, acontecem depois da ultima aula do período integral e/ou no 

período noturno. 

Quanto aos pais e alunos, ao tomarem ciência do rendimento escolar, têm 

total liberdade para darem opiniões e reivindicarem seus direitos quanto às 

condições de aprendizagem que a escola oferece. 

Nossa preocupação é com o resgate da autoestima do aluno, tornando –o 

consciente, critico, criativo e interessado. Para isso valorizamos toda evolução que 

eles apresentam. Caso solicitem ou a equipe perceba a necessidade, são atendidos 

e efetuados possíveis encaminhamentos. 

Os Conselhos de classe têm as seguintes atribuições: 

 Avaliar o rendimento dos alunos e os resultados de aprendizagem relativos 

aos diferentes componentes curriculares:  

 - Analisando os critérios de avaliação utilizados; 

 - Identificando os alunos de aproveitamento insatisfatório; 
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 - Coletando e utilizando informações sobre a necessidade, interesses e 

    aptidões dos alunos;  

 - Identificando as causas do aproveitamento insatisfatório; 

 - Elaborando atividades de recuperação de aproveitamento e de     

compensação de ausências justificadas.  

 Avaliar o comportamento e o relacionamento com os diferentes professores:  

 - Identificar os alunos de ajustamento insatisfatório em situação de     

série e de escola; 

 - Propondo medidas que visem ao melhor ajustamento dos alunos.  

 Caberá aos Conselhos, ainda:  

 - Decidir sobre a correspondência entre a idade e a série pretendida     

pelo aluno, nos casos de matrícula por classificação; 

 - Determinar o acesso a estudos de recuperação dos alunos, cujo     

aproveitamento final, ou semestral, for insatisfatório e ou quanto à     

freqüência for inferior a 75%;  

 - Decidir sobre as condições de prosseguimento de estudos, após os     

estudos de recuperação.  

Os Conselhos de classe e série reunir-se-ão ordinariamente, uma vez por 

bimestre, e extraordinariamente, sempre que necessidade, mediante convocação do 

diretor, com a participação de pais e alunos. 

Nas reuniões são realizados registros em fichas de acompanhamento, que 

são utilizadas para analise e replanejamento de ações. 

Essa pratica tem possibilitado ao educador verificar sua postura frente ao 

processo ensino-aprendizagem, sua coerência entre a práxis pedagógica e a 

proposta da escola; aproximação e melhor relacionamento entre professor/aluno, 

família/professor, aluno/família; o comportamento do aluno frente à classe, ao 

professor, à escola, aos pais; se há coerência entre critérios de avaliação adotados 

pelos diferentes professores; avaliação do trabalho do professor pela visão do aluno; 

envolvimento da família com a aprendizagem dos filhos.  
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12. PLANO DE TRABALHO DOS PROFESSORES 
COORDENADORES 
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12. 1 PLANO DE TRABALHO DOS PROFESSORES 

COORDENADORES 

 

1. Identificação da Unidade Escolar 

“A escola é um conjunto de práticas que situam o espaço 

escolar e todos os seus recursos materiais  a serviço do 

desenvolvimento de uma proposta pedagógica que garanta 

formaçãoe ensino de qualidade.” 

(Progestão mód.VIII) 

 

Dados da Escola EE “Lesbino de Souza Alkimin” 

Endereço: Rua Ceará, 1033 

Bairro: Centro 

Município: Populina 

Telefone:  (17) 9715-0428 

CEP: 15670- 000 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.gov 

Código CIE: 027121 

 

 

2.  Contexto escolar  

 A EE “Lesbino de Souza Alkimin”, como todas as escolas do Estado de São 

Paulo, desde o ano de 1998 tem passado por grandes transformações. Dentre elas 

a implantação de Progressão Continuada que apresentam aspectos e até os dias de 

hoje e provocam aspectos positivos e negativos. Esses aspectos ainda provocam 

reflexões em toda a comunidade escolar e seus reflexos são objetos de estudos e 

capacitações constantes para toda a equipe escolar. 

 A partir do ano de 2002, a escola passa a desenvolver a pedagogia de 

projetos e vem conquistando seu espaço através desse trabalho diferenciado, onde 

mailto:e027121a@see.sp.gov.gov
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possuímos um ótimo trabalho de equipe, com experiências inovadoras. Mudanças 

foram visíveis, começaram as conquistas e o reconhecimento da comunidade e dos 

órgãos superiores. Em cinco anos de implantação do Projeto Gincana da Cidadania, 

a escola foi campeã quatro vezes. Foi premiada também em 2003, pelo concurso 

em nível estadual “Prêmio Leitura na Escola”. Em 2013 a escola foi campeã 

estadual do Concurso Cultural “Recriando Vinicius e Drummond”. 

 Em 2006, a escola partiu para uma nova experiência em educação que foi a 

implantação da Escola de tempo Integral (ETI), onde os alunos do Ensino 

Fundamental passaram a ter oito aulas diárias, sendo que no Ciclo II do Ensino 

Fundamental são: 06 aulas do Currículo Básico e 2 de Atividades nas Oficinas 

Curriculares. 

 Nesta nova proposta de escola permitiu-se o compartilhamento de ações 

capazes de envolver todos os segmentos, caracterizando uma instituição voltada 

para o “olhar” e atender as necessidades dos alunos no processo ensino-

aprendizagem mais amplo: aquele que além de proporcionar apreensão de 

conhecimentos, possibilita a apropriação de valores pessoais e profissionais para o 

exercício da ética e da cidadania. 

 Hoje, em 2014 a EE “Lesbino de Souza Alkimin”, ETI, conta com 355 alunos 

sendo 47 da zona rural, organizados nos três turnos de funcionamento, assim 

distribuídos: Período Integral, 213 alunos de Ciclo II do Ensino Fundamental, 

Período Diurno/Ensino Médio, 106 alunos e Período Noturno, 44 alunos de Ensino 

Médio Regular. 

 

 

3.  Diagnose da Escola-Gestão de Resultados: 

“A avaliação sofre influências externas (da sociedade, dos 

agentes educativos) e internas  (da escola, do currículo), mas 

também tem o importante papel de influenciar na formação das 

pessoas (educadores e educandos) “Envolvidas nesse 

processo.” 
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(Progestão-mód. IX) 

 Hoje nossa mais importante fonte de diagnose é o SARESP. O que ele 

revela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um desempenho que oscila entre um ano e outro, com avanços e retrocessos 

não muito expressivos, ou seja, há um trabalho que tem frutos sólidos que nos 

mantêm em uma média aceitável e com certa coerência, tanto em Português como 

Matemática.  
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E o IDESP o que nos traz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora tenhamos conseguido um bom desempenho, principalmente em 

2013, o que percebe diante dos resultados dos demais anos, assim como no 

SARESP há um crescimento tímido, porém progressivo nos 9º anos e uma queda 

no 3º Ensino Médio, o que nos leva a refletir se esse avanço de 2013 será 

progressivo em 2014. Que fatores em nossa atuação promoveu esse avanço? 

Turma? Professores? Qual diferencial? 

O que nos revela ainda a necessidade de um trabalho de reflexão sobre a 

prática, bem como de pesquisa que permita a problematização, estudo e a 

compreensão das nossas potencialidades e fragilidades e que garanta um trabalho 

mais elaborado e consistente visando assegurar aos alunos do ensino fundamental 

e médio ensino de qualidade, participativo, inclusivo e democrático. Especialmente, 

promova esse avanço contínuo e expressivo ocorrido em 2013. Olhando esse 

avanço pode parecer nos confortável ter cumprido a meta estabelecida, porém é 

preciso compreender que tipo de ensino oferecemos a todos e cada um? Para 

tanto, é necessário olhar atento aos níveis de proficiência em que se encontram os 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE “LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

alunos, buscando não apenas a compreensão de cada nível, mas principalmente, a 

garantia do avanço entre os níveis a todos e cada um. 
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Se retomarmos esse questionamento diante dos gráficos, gera-nos certa 

inquietação, uma vez que a resposta será básica, mesmo nos anos em que 

cumprimos o IDESP, com uma variação ou outra, porém sempre básico. Como 

garantir que esses alunos avancem progressivamente ao longo da escolaridade 

entre os níveis? Eis, um grande desafio para a coordenação e equipe de 

professores.  

 

 

5. Problematização 

 

 Diante dos quadros e gráficos apresentados na diagnose e considerando 

nossa clientela e seu contexto socioeconômico e cultural, levantamos as variáveis 

que interferiram positiva e negativamente em nossos desempenhos  

 

4.1. Variáveis que interferiram negativamente 

Administrativa/Sistema  

  Processo de atribuição de aula, esse ano bastante complicado. 

  Número reduzido de ATPCs. 

 

Pedagógica 

  Dificuldade do professor em realizar a recuperação contínua, grande 

maioria ainda não consegue identificar as dificuldades dos alunos e intervir; 

  Falta de fundamentação teórica pelos professores; 

  Dificuldade de produzir registros sistemáticos e objetivos que 

demonstrem o percurso tanto de seu planejamento e evolução quanto 

educador como dos alunos. 

  Gestão de tempo. 

 

Aluno/Família 
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  Visão estreita do aluno de que aprendizagem é um processo que 

depende mais do professor. 

  Famílias com pouca compreensão da importância de sua participação 

na construção de uma escola de sucesso, com sucesso e para o sucesso de 

todos e cada um. 

  Baixo nível socioeconômico 

 

4.2. Variáveis que interferiram positivamente 

Administrativa/Sistema  

  Proposta Curricular melhor compreendida e aplicada pelos professores. 

  Professor Coordenador por modalidade. 

 Professor Coordenador de Apoio a Gestão. 

 Professor de Apoio (PA). 

 

Pedagógica 

  Apoio da Supervisora e PCNPs 

  Articulação entre professores do Currículo Básico e Oficinas 

Curriculares; 

  Professores compromissados e competentes; 

  Grupo de professores estáveis (moradores no município); 

  Equipe de Gestão presente, solidária e articulada; 

  ATPCs com foco em análise e teorização da prática. 

  Trabalho coletivo; 

  Mudança do foco do ensino para aprendizagem. 

 Professor de Apoio (PA). 

 Professor de Apoio Pedagógico (PAA). 

  Acompanhamento sistemático da coordenação em sala de aula. 

  Organização de tempo e espaço. 

  Reflexão sobre a prática. 

  Socialização de práticas exitosas em ATPCs 
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  Participação em cursos e OTs. 

 Sala de leitura. 

 

Aluno/Família 

  Trabalho do Mediador. 

  Busca de conhecimento da realidade do aluno. 

  Trabalho intenso de aproximação da família e desenvolvimento da 

corresponsabilidade. 

 Conselho interativo: aluno-família-professor-gestores. 

 

 

5. Plano de Trabalho 

 

5.1. Plano de Trabalho do Professor Coordenador De Apoio a 
Gestão Pedagógica 

“O importante não é o que fizeram de nós, Mas o que vamos 

fazer daquilo que fizeram de nós.” 

Jean-Paul Sartre, O ser e o nada. 

 

5.2. Identificação do Coordenador 

 

1. Dados Pessoais:  

 Airton Agmar Polarini - Professor de Educação Básica II, titular de cargo 

nessa UE, na disciplina de Português – SQC-II–QM-SE, Airton Agmar Polarini, 

residente à Rua Gustavo José da Silva, 405, Mesópolis, São Paulo. 

 

2. Memorial descritivo de formação:  

 Airton Agmar Polarini RG 19.243.616-8 – Professor Coordenador de Apoio 

a Gestão Pedagógica - Professor de Educação Básica II – SQC - QM, Licenciatura 
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Plena em Letras, titular de cargo nessa UE, na disciplina de Português, Diretoria de 

Ensino Região de Fernandópolis. 

 

3. Experiência Profissional: 

 Iniciou a carreira docente como PEBI, Eventual em 1990, na EE “Adelino 

Bertani”, em Mesópolis, SP. 

 Concluiu Licenciatura Plena em Letras em 1991 pela Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Jales (FAFICLE). Iniciando trabalho docente como PEBII, em 

1992. Exerceu a função de Professor Coordenador do CIC (Centro de Informação e 

Criação) no Projeto Escola-Padrão. No ano de 2000 ingressou como titular de cargo 

na EE “Lesbino de Souza Alkimin” e de 2006 a 2007 estava designado Professor 

Coordenador Pedagógico da Escola de Tempo Integral (PCP-ETI) e Professor 

Coordenador Pedagógico Ensino Fundamental Ciclo II em 2008 a fevereiro de 2013; 

desde então, designado Professor Coordenador de Apoio a Gestão Pedagógica 

(PCAGP) nesta mesma Unidade.  

Especializou-se em Língua Inglesa no Instituto “Hansa Language Center”, em 

Toronto, Canadá em 2001. 

 
O Maestro 
O educador ou o coordenador de um grupo é como um maestro que 

rege uma orquestra. Da coordenação sintonizada com cada instrumento, ele 
rege a música de todos. O maestro sabe e conhece o conteúdo das 
partituras de cada instrumento e o que cada um pode oferecer. A sintonia 
de cada entre si, a sintonia de cada um com o maestro, a sintonia de todos 
é o que possibilita a execução da peça pedagógica. Essa é a arte de reger 
as diferenças, socializando os saberes individuais na construção do 
conhecimento generalizável e na formação do processo democrático. 

(FREIRE apud MEDEL) 

 

 

6. INTRODUÇÃO 

O Professor Coordenador Pedagógico de Apoio à Gestão Pedagógico é o 

maestro da execução da orquestra pedagógica, o corresponsável pela construção 

de uma equipe coesa, integrada e aprendente, por isso precisa conhecer e saber o 

conteúdo das partituras de cada instrumento e o que cada um pode oferecer e a 
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partir desse conhecimento reger as diferenças, socializando e integrando os saberes 

individuais na construção do conhecimento generalizável e na formação do processo 

democrático. Ou seja, é o elemento-chave na orientação e gerenciamento dos 

resultados, bem como na busca da melhora do fazer pedagógico da sala de aula, 

por isso um profissional importantíssimo na construção de uma escola que cumpre a 

sua função social de propiciar a todos os alunos: aprendizagem efetiva, 

desenvolvimento pleno e alegria crítica. 

Segundo Vasconcellos (2002), esse profissional da educação é o intelectual 

orgânico do grupo, qual seja, aquele que está atento à realidade, que é competente 

para localizar os temas geradores (questões, contradições, necessidades, desejos) 

do grupo, organizá-los e devolvê-los como desafios para o coletivo, ajudando na 

tomada de consciência e na busca conjunta de formas de enfrentamento. Como tal, 

portanto, cabe a esse profissional o papel de sensibilizar, buscar, investigar a 

realidade, bem como conhecer e respeitar a cultura da equipe, por outro lado é 

responsável também por desafiar, provocar, subsidiar, questionar, trazer ideias e 

visões novas, despertar o coletivo para a caminhada rumo à construção de uma 

escola com qualidade e equidade. 

Essa é uma tarefa árdua, uma vez que envolve: currículo, programas, 

planejamentos, avaliações, métodos, teorias, práticas, recuperação, dados, mas 

principalmente pessoas, conflitos, anseios, expectativas, realidade, entre outros 

elementos convergentes e divergentes ao mesmo tempo, sobre os quais as ações e 

procedimentos da coordenação devem atuar com finalidade integrar, orientar e 

dinamizar as diversas dimensões da gestão escolar em prol da renovação e 

melhoria do processo ensino-aprendizagem visando à garantia do sucesso de cada 

um dos alunos, bem como da própria equipe pedagógica. 

Nessa ótica de Professor Coordenador Pedagógico de Apoio à Gestão 

Escolar como elemento-chave da orquestra pedagógica, intelectual orgânico, capaz 

de conhecer e aproveitar as habilidades individuais em prol do coletivo, que assume 

seu papel conscientemente e se sente capaz de despertar e mobilizar a equipe para 

a construção de um ambiente: democrático, produtor e socializador de 
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conhecimento, promotor de mudanças e transformador social é que a presente 

proposta foi elaborada. 

 

7. OBJETIVOS: 

 

 Conhecer e compreender a realidade escolar, buscar reverter a 

desigualdade de ensino e aprendizagem diagnosticadas, construindo 

e desencadeando coletivamente ações interventivas pautadas em 

procedimentos didáticos pedagógicos que propiciem aprendizagem  

efetiva de todos os alunos. 

 Promover a integração do currículo entre as várias etapas do ensino, 

bem como a articulação entre a base comum e a diversificada. 

 Fomentar estudos teóricos aliados à prática de sala de aula. 

 Atuar na construção de uma equipe coesa e integrada, onde todos 

assumam o papel ativo na construção de uma escola democrática, 

libertadora e aprendente. 

 Acompanhar e orientar a gestão da sala de aula, por meio de 

devolutivas que instiguem a reflexão sobre a própria prática. 

 

8. ATRIBUTOS E ATRIBUIÇÕES EM AÇÃO 

A presente proposta de trabalho para Professor Coordenador Pedagógico de 

Apoio à Gestão traz a seguir pautada nos atributos e atribuições descritos na 

Resolução SE nº 3 de 18/01/2013, algumas possibilidades de ações a serem 

fomentadas, debatidas e desenvolvidas frente à realidade escolar de acordo com os 

propósitos do coletivo: 

 

ATRIBUTOS 

I. Apresentar competência como gestor pedagógico, sendo capaz de 

planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensinar e aprender, bem 

como o desempenho de gestores, professores e alunos; 
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 Despertar nos professores o desejo de mudar posturas tradicionais, de 

aprofundar seus conhecimentos e de refletir sobre novas alternativas para 

o encaminhamento de suas práticas. 

 Organização de momentos de estudos, acompanhamento da gestão da 

sala de aula. 

 Tematização do acompanhamento nos encontros de formação. 

 Realização de devolutivas que permitam ao professor e à equipe 

refletir sobre a prática em sala de aula. 

 Planejamento coletivo do processo de formação continuada em 

serviço, fomentando a análise dos estudos teóricos frente à prática de 

sala de aula. 

 Compreensão das forças e oportunidades da equipe para potencializar 

as conquistas, bem como conhecimento das fragilidades e ameaças a 

serem superadas. 

 

 

II. Ter dinamismo, espírito de liderança e saber se relacionar com os 

demais profissionais da escola, de forma cordial e organizada. 

III. Saber trabalhar em equipe como parceiro. 

 

 Estímulo e acompanhamento de organizações estudantis. 

 Promoção de momentos de interações, troca de experiências, nos 

quais a equipe possa se conhecer melhor, fortalecer os vínculos, bem 

como compreender as fortalezas e oportunidades que cada um traz em 

suas individualidades e como usá-las em prol do trabalho em equipe. 

 Diálogo constante e escuta atenta para compreender os anseios, 

expectativas, angústias e dificuldades, bem como para promover o 

empoderamento e encorajamento da equipe para enfrentar e vencer os 

desafios. 
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 Realização de diagnóstico da realidade e promoção de: diálogo, 

debates e discussões na busca das melhores soluções. 

 Apoio, orientação e acompanhamento da execução dos planejamentos 

e das tomadas de decisões individuais e coletiva. 

 

IV. Conhecer as concepções que subsidiam práticas de gestão e 

curriculares, tais como de gestão democrática e participativa, bem como 

concepções pertinentes às áreas e disciplinas que compõem o currículo 

dos níveis e modalidades de ensino. 

V. Ter atitudes proativas no sentido de melhorar sua própria formação 

profissional, bem como a dos demais gestores e professores. 

 

 Realização de momentos de estudos pessoais, visando à 

compreensão das teorias para embasar as ações interventivas, bem 

como a orientação e o acompanhamento do desenvolvimento do 

currículo e a gestão da sala de aula. 

 Organização de estudos coletivos, discussões, diálogos sobre: artigos, 

dissertações, trabalhos científicos e livros que versem sobre teorias, 

práticas e procedimentos inovadores. 

 Incentivo à participação em cursos oferecidos pela SEE, Orientações 

técnicas e socialização do conhecimento construído em momentos de 

ATPC. 

 Análise da gestão da sala de aula a partir do acompanhamento e da 

própria socialização entre os pares, construção coletiva de fazer 

pedagógico. 

 Realizar estudos do currículo oficial. 

 

VI. Promover a integração horizontal e vertical do currículo no ensino 

fundamental e médio. 
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VII. Estimular abordagens multidisciplinares, por meio de metodologia 

de projeto e ou de temáticas transversais significativas para os alunos. 

 

 Promoção de estudos por área de conhecimento, visando à 

integração das competências, habilidades e conteúdos 

disciplinares. 

 Realização de rota de recuperação ao início do ano letivo e durante 

todo processo de ensino aprendizagem. 

 Promoção da autonomia intelectual e moral da equipe e dos 

estudantes. 

 Desenvolvimento de mediação de aprendizagem que apresente 

forma de estratégias e gestão de aprendizagens significativas, 

relacionando conteúdos, competências e conhecimentos prévios 

dos alunos, por meio de uma relação dialógica. 

 Promoção de estudos do currículo no coletivo, com intuito de 

instigar a percepção e concepção do currículo em espiral, isto é, a 

retomada constante dos conteúdos entre etapas e séries. 

 Promover, articular e garantir a execução de projetos como: 

ProEMI, Mais Educação, Game Superação e Prodesc. 

 

VIII. Analisar índices e indicadores externos de avaliação de sistema e 

desempenho da escola, para tomada de decisões em relação à proposta 

pedagógica e projetos desenvolvidos no âmbito da escola. 

IX. Analisar indicadores internos de frequência e avaliação da 

aprendizagem dos alunos, tanto da avaliação da aprendizagem em 

processo quanto das avaliações realizadas pelos respectivos docentes, 

de forma a promover ajustes contínuos das ações de apoio necessárias à 

aprendizagem. 
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 Organização de mapeamento e gráficos de rendimento por turma 

bimestralmente, identificando os níveis de desempenho em que se 

encontram os alunos, buscando compreender as fragilidades e 

necessidades individuais e coletivas, desencadeando ações 

interventivas na superação das mesmas. 

 Estabelecimento de parcerias com pais e/ou responsáveis a fim de 

obter melhores resultados em relação ao comportamento e ao 

rendimento do aluno. 

 Orientação no planejamento e execução das atividades de 

recuperação. 

 Organização e apoio ao atendimento individualizado, fomentando 

procedimentos didáticos pedagógicos diversificados. 

 Divulgação dos resultados internos e externos no intuito de envolver a 

comunidade na busca por melhores resultados. 

 Análise e estudos frente aos resultados externos como o SARESP e 

Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP), buscando 

compreender e empreender a busca por resultados almejados, 

desencadeando ações nesse propósito. 

 Organização e monitoramento de grupos de estudos trabalho de 

monitoria, plantões de dúvidas entre aluno-aluno, aluno-professor, 

professores-gestor, gestores-pais. 

 Análise das avaliações frente à prática pedagógica, bem como dos 

registros e portfólios. 

 

 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

I. Coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a 

avaliação da proposta pedagógica, juntamente com professores e demais 

gestores da unidade escolar, em consonância com os princípios de uma 
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gestão democrática participativa e das disposições curriculares, bem 

como dos objetivos e metas a serem atingidos. 

 

 Construção, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico 

coletivamente. 

 Organização de equipes responsáveis pelo olhar atento a cada 

dimensão da gestão escolar com reuniões bimestrais para 

apontamento das fragilidades, potencialidades, elaboração e 

acompanhamento das ações planejadas e desencadeadas a partir 

desses olhares. 

 Acompanhamento e orientação na elaboração dos planos de ensino 

subsidiando-os com indicadores que fazem parte do currículo. 

 Desenvolvimento e valoração de atitudes e valores positivos. 

 Favorecimento da produção nas diferentes linguagens. 

 

II.  Promover a integração horizontal e vertical do currículo, assegurando 

conteúdos e formas de operacionalização articuladas para os dois 

segmentos do ensino fundamental e para o ensino médio. 

 

 Implementação de trabalho coletivo e coeso com a Proposta 

Pedagógica. 

 Parceria com professores a fim de desenvolver o pensamento critico, 

criativo e de sensibilidade, bem como autonomia do aluno. 

 Mobilização, planejamento e organização de reforço e recuperação 

necessários à melhoria da aprendizagem. 

 Compreensão do currículo aferido por competências, visualização das 

competências que permeiam as etapas e as séries, bem como todo 

currículo entre as disciplinas, planejamento integrado no 

desenvolvimento das mesmas. 
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 Orientação quanto ao uso e disponibilidades de outros recursos físicos, 

materiais e humanos disponíveis para utilização no processo ensino-

aprendizagem. 

Divulgação e incentivo para o uso de estudos do acervo escolar: biblioteca do 

professor, revistas e jornais. 

 

III. Atuar colaborativamente com o Professor Coordenador do segmento 

correspondente aos anos iniciais e/ou finais do ensino fundamental e/ou 

do ensino médio, orientando, acompanhando e intervindo, se necessário, 

nas atividades desenvolvidas pela coordenação. 

 

 Organização de estudos, diálogo e acompanhamento conjunto. 

 Estabelecimento de parcerias na busca de soluções. 

 Definição e organização de rotina e pautas de ATPC. 

 Realização de observação, análise de resultados, busca de propostas 

de ações interventivas conjuntamente. 

 Tematização dos acompanhamentos em sala de aula e busca de 

embasamento teórico para fomentar a pratica reflexiva. 

 Realização de reuniões com equipe gestora para socializar e buscar 

parcerias em prol de um trabalho integrado, dinâmico e democrático. 

 

IV. Tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e 

colaborativo de práticas gestoras e docentes. 

 

 Incentivo a participação proativa de todos os professores, nas aulas de 

trabalho pedagógico coletivo, promovendo situações de orientação 

sobre práticas docentes, de acompanhamento e avaliação das 

propostas de trabalho programadas. 

 Socialização e problematização de vivência de situações de ensino, de 

aprendizagem e de avaliação ajustadas aos conteúdos e às 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE “LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

necessidades e possibilidades metodológicas utilizadas pelos 

professores, a fim de promover a análise reflexiva da práxis. 

 Otimização do uso de materiais didáticos, previamente selecionados e 

organizados, adequados às diferentes situações de ensino e de 

aprendizagem dos alunos. 

 Realização de divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem 

sucedidas e que façam uso de recursos tecnológicos e pedagógicos 

disponibilizados nas escolas. 

 Incentivo a participação, juntamente com os demais Professores 

Coordenadores e com os Professores, Professores auxiliares (PA), 

Professores de Apoio à Aprendizagem (PAA), Professor Mediador  e 

Professores da Sala de Leitura na elaboração de atividades de 

recuperação, capazes de promover progressivos avanços de 

aprendizagem. 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relevância do Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica da 

Escola em uma instituição escolar deve-se ao seu caráter de maestria. Assim, 

quando a chegada desse novo profissional é iminente é natural que se instaure um 

clima de inquietação, expectativas, anseios na equipe regida por ele, e nos próprios 

candidatos a vaga, pois como lembra Vasconcellos, 2002: 

 
"No cotidiano escolar costuma haver uma expectativa instalada sobre o 

papel do coordenador pedagógico, de tal forma que quando ocorre 
mudança, a pressão é tão grande que o novo coordenador termina se 
enquadrado no modelo existente, naquilo que já se esperava dele: a 
expectativa formata o desempenho". 

 

Assim, a tarefa é ampla, múltipla e com muitos desafios e o principal é fazer 

a diferença sem deixar a expectativa formatar o desempenho, por isso esse 
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profissional deve orientar-se pelo planejamento, acompanhamento, construção e 

criatividade, que se concretizam na observação, análise avaliação constante do 

próprio fazer. Sem esquecer-se da atenção contínua a realização e concretização do 

Projeto Político Pedagógico da escola, na construção de uma equipe coesa e 

integrada na busca por caminhos que conduzam a uma educação que contemple o 

sucesso a todos e cada um dos envolvidos no processo. 

 

 

 

12.2 Plano de Trabalho do Professor Coordenador do Ciclo II – EF 

 
“Coordenar a organização pedagógica de uma escola que 
atenda as demandas da sociedade atual implica que a equipe 
escolar tenha clareza de qual é a função social da educação 
básica hoje, distinguindo entre a democratização e 
massificação do ensino. Democratizar é garantir o melhor para 
todos. A massificação limita-se a oferecer qualquer ensino a 
todos.” Caderno do Gestor/2008 

 

O coordenador pedagógico é um professor, mas com atribuições um pouco 

diferente das que têm os professores em sala de aula, pois esse tem que ser líder, 

ter uma ótima capacidade de comunicação, otimismo na busca pela educação ideal, 

proativo e dedicado. Todas essas características – dentre outras – devem estar 

embutidas no profissional da coordenação pedagógica. Ele tem uma função 

mediadora, no sentido de revelar/desvelar os significados das propostas curriculares, 

para que os professores elaborem seus próprios sentidos, deixando de conjugar o 

verbo cumprir obrigações curriculares e passando a conjugar os verbos aceitar, 

trabalhar, operacionalizar determinadas propostas, porque estas estão de acordo 

com suas crenças e compromissos sobre a escola e o aluno. O coordenador 

pedagógico como articulador, seu papel principal seria oferecer condições para que 

os professores trabalhem coletivamente a proposta curricular, em função de sua 

realidade.  Como formador oferecer condições ao professor para que se aprofunde 

em sua área específica e trabalhe. Como transformador, cabendo o compromisso 
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com o questionamento, ou seja, ajudar o professor a ser reflexivo e crítico em sua 

prática. Tem como objetivo resgatar a função primordial da escola, que é ensinar, 

pelo menos ensinar a aprender e comprometer-se com a equipe escolar docente 

perante mudanças e ações importantes que ocorrem dentro da sala de aula, 

tentando identificar, localizar, analisar, avaliar e conhecer possíveis causas dos 

problemas e elaborar soluções. 

 

1. Identificação do Coordenador 

 

1.1. Dados Pessoais:  

José Alves - Professor de Educação Básica II, titular de cargo nessa UE, na 

disciplina de Geografia – SQC-II–QM-SE, José Alves, residente à Rua São Paulo, 

1016, Populina, São Paulo. 

 
1.2. Memorial descritivo de formação:  

 José Alves RG 23.895.404-3 – Professor Coordenador Ensino 

fundamental Ciclo II - Professor de Educação Básica II – SQC - QM, Licenciatura 

Plena em Geografia, titular de cargo nessa UE, na disciplina de Geografia, Diretoria 

de Ensino Região de Fernandópolis. 

 

1.3. Experiência Profissional: 

 Concluiu Licenciatura Plena em Geografia em 1995 pela Fundação 

Educacional de Fernandópolis. Iniciando trabalho docente como PEBII, em 1996. 

No ano de 2000 ingressou como titular de cargo na EE “Irmã Maria de São Luiz” em 

Várzea Paulista, São Paulo. No ano de 2006 removido para EE  “Lesbino de Souza 

Alkimin” atuando como Professor de Geografia e História, em 2013 foi designado 

Professor Coordenador Pedagógico Ensino Fundamental Ciclo II. No mesmo ano 

concluiu o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Nível de Especialização em 

Gestão Escolar.   
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2. Objetivos: 

 

 Ampliar o domínio dos conhecimentos e saberes dos alunos, elevando o 

nível de desempenho escolar evidenciado pelos instrumentos de avaliação 

externa e interna;  

 Intervir na prática docente, incentivando os docentes a diversificarem as 

oportunidades de aprendizagem utilizando recursos tecnológicos, visando 

à superação das dificuldades junto aos alunos; 

 Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos 

professores, com vistas à eficácia e melhoria de seu trabalho. 

 

3. Ações como professor coordenador do Ensino Fundamental. 

 Acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os 

resultados do desempenho dos alunos; 

 Atuar no sentido de tornar o trabalho do coordenador pedagógico espaço 

coletivo de construção permanente da prática docente; 

 Assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos 

saberes dos professores para garantir situações de estudo e de reflexão 

sobre a prática pedagógica, estimulando os professores a investirem em seu 

desenvolvimento profissional; 

 Assegurar a participação ativa de professores do Ensino Fundamental objeto 

da coordenação, garantindo a realização de um trabalho produtivo e 

integrado; 

 Proporcionar através da Avaliação da Aprendizagem em Processo 

intervenções mais rápidas e pontuais, a tempo de melhorar o aprendizado 

colaborando diretamente no aprimoramento da progressão continuada; 

 Organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino 

e de aprendizagem; 
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 Conhecer os recentes referenciais teórico relativos aos processos de ensino e 

aprendizagem, para orientar os professores; 

 Divulgar praticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológico 

disponíveis; 

 Articular o planejamento das séries finais do Ensino Fundamental com o 

planejamento das séries iniciais do Ensino Médio; 

 Observar a atuação do professor em sala de aula com a finalidade de recolher 

subsídios para aprimorar o trabalho docente, com vistas ao avanço da 

aprendizagem dos alunos; 

 Estimular abordagem multidisciplinares, por meio de projetos e/ou temáticas 

transversais que atendam demandas e interesses dos adolescentes e/ou que 

se afiguram significativos para a comunidade; 

 Apoiar organizações estudantis que fortaleçam o exercício da cidadania e 

ações/organizações que estimulem o intercambio cultural, de integração 

participativa e de socialização; 

 Reduzir as taxas de reprovação da 8ª série; 

 Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries finais 

de todos os ciclos de aprendizagem; 

 Aumento nos índices de desempenho do Ensino Fundamental nas avaliações 

nacionais e estaduais. 

 

Orientar e auxiliar os docentes: 

 No acompanhamento da proposta curricular organizado pelos órgãos próprios 

da Secretaria da Educação; 

 No planejamento das atividades de ensino das diferentes áreas e disciplinas 

em cada bimestre; 

 Na compreensão da proposta de organização dos conceitos curriculares 

correspondentes a cada no/semestre/bimestre; 
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 Na seleção de estratégias que favoreçam as situações de aprendizagem, 

mediante a adoção de práticas docentes significativas e contextualizadas; 

 No monitoramento das avaliações bimestrais; 

 No monitoramento dos projetos de recuperação bimestrais; 

 Na identificação de atividades e valores que permeiam os conteúdos e os 

procedimentos selecionados, imprescindíveis à formação de cidadão; 

 Na dinamização das oficinas pedagógicas com desenvolvimentos de projetos 

e atividades culturais; 

     

4.  Diagnose da Escola-Gestão de Resultados do Ensino Fundamental: 

 Hoje nossa mais importante fonte de diagnose é o Saresp. Embora tenhamos 

conseguido um bom desempenho, ainda há necessidade de um trabalho mais 

elaborado e consistente visando assegurar aos alunos do ensino fundamental um 

ensino de qualidade, através da ampliação de atividades escolares significativas e 

contextualizadas, utilizando cada vez mais os recursos tecnológicos que possuímos. 

Assim devemos proporcionar um ensino-participativo, inclusivo e democrático. 

 Após análise dos indicadores de resultados nos últimos anos podemos 

evidenciar que nossa escola vem se adequando a melhoria do ensino aprendizado.  

 

 Vejamos as tabelas e gráfico a seguir: 

 

 Quadro I - IDESP – Metas para 2013 

 IDESP 2012 Meta para 2013 IDESP 2013 

 

8ª série EF 

 

3,75 

 

3,85 

 

4,68 
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Quadro II – IDESP 2013 – Rede Estadual 

 8ª série 

Escola 4,68 

Diretoria 3,6 

Município 4,68 

Estado  2,50 

 

 

Quadro III - IDESP 2013 Distribuição por níveis de desempenho 

   

Abaixo do 

Básico 

       

    Básico 

 

  Adequado 

 

 

Avançado 
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EF 

Língua 

Portuguesa 

 

0,0889 

 

0,5111 

 

0,3333 

 

0,0667 

 

Matemática 
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   O índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) é um indicador de qualidade da escola, que sintetiza informações de 

desempenho e fluxo do aluno e tem como principal objetivo diagnosticar e monitorar 

o desempenho das escolas em termos da proficiência e do rendimento dos nossos 

alunos, além de estabelecer metas para melhoria da qualidade de ensino na rede. O 

desempenho é medido pelos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo (Saresp).   

Os resultados alcançados nos permitem traçar um perfil dos alunos quanto ao 

nível de desempenho nos 9º Anos do Ensino Fundamental. Os 9% dos alunos 

encontram-se em nível abaixo do básico no que se refere ao domínio de habilidades 

e competências relativas à disciplina de Língua Portuguesa; 51% encontram em 

nível básico e 33% em nível adequado e 7% no nível avançado. Quanto ao 

desempenho desses alunos quanto ao domínio das habilidades e competências 

relacionadas à aprendizagem da matemática, observamos 4% dos alunos 

considerados em nível abaixo do básico; 50% em nível básico; 40% em nível 

adequado e 6% considerados em nível avançado de aprendizagem. Os números 

que revelam de fato um avanço, porém, ainda longe do ideal pretendido pela 

comunidade escolar e local.  

 
 
   Dados internos dos três últimos anos – Promoção, Evasão e Retenção. 

 

 2011 2012 2013 

EF EF EF 

PROMOÇÃO 96,57% 94,2% 98,3% 

RETENÇÃO 3,34% 5,8% 1,7% 

EVASÃO - - - 

TOT. PROM. 96,57% 94,2% 98,3% 

TOT. RET. 3,34% 5,8% 1,7% 
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Analisando a tabela e o gráfico de promoção, evasão e retenção podem 

verificar uma oscilação nos níveis de promoção e retenção nos últimos três anos. 

Em 2012 o índice de promoção (94,2%) foi menor que 2011 (96,57%) e em 2013 foi 

maior (98,3%) podemos então verificar uma elevação do índice no último ano, 

revelando a melhoria nas práticas pedagógicas voltadas ao aprendizado do aluno, 

principalmente na realização de intervenções continuas e pontuais, o apoio do 

Professor Auxiliar e a diagnose através da Avaliação da Aprendizagem em 

Processo. A escola nos últimos anos vem desenvolvendo ações para o controle de 

ausência dos alunos, envolvendo a equipe gestora, professor mediador e QAE 

proporcionando um índice zero de evasão escolar. Apesar de todos os indicadores e 

níveis bons dos últimos anos ainda precisamos ficar atentos e mobilizados ao tipo de 

ensino oferecido aos nossos alunos com práticas pedagógicas inovadores e a 

presença pedagógica. 
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5. Ações de Formação para Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo 
 

Durante as ATPCs é o momento importante e necessário para identificar, 

analisar e diferenciar os desafios cotidianos, definir prioridades, criar plano de 

trabalho, fortalecer a equipe, delegar tarefas, orientar e acompanhar ações, 

garantindo o apoio necessário para: 

 Articular os diversos segmentos da escola para a construção e 

implementação de seu trabalho pedagógico;  

 Fortalecer a Unidade Escolar como instância privilegiada do aperfeiçoamento 

de seu Projeto Pedagógico;  

 Planejar e avaliar as atividades de sala de aula, tendo em vista as diretrizes 

comuns que a escola pretende imprimir ao processo ensino aprendizagem.  

Considerando as finalidades acima, a coordenação organizará a ATPC com os 

seguintes objetivos: 

 Construir, acompanhar e monitorar o Currículo Oficial da SEE visando à 

adequação da Proposta Pedagógica da Escola;  

 Articular atividades educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos 

da escola, visando à melhoria do processo ensino aprendizagem;  

 Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos 

índices de abandono, evasão e repetência;  

 Possibilitar a reflexão sobre a prática docente;  

 Favorecer o intercâmbio de experiências exitosas;  

 Promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores;  

 Acompanhar e avaliar, de forma sistemática, o processo ensino 

aprendizagem. 
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6. Considerações Finais 
 

“Caminhar solitariamente nos terrenos da educação 
 significa seguir rumo ao insucesso educacional” 

Robison Sá. 

 

Uma escola que tem como objetivo sustentar uma prática pedagógica 

inovadora deve voltar à coordenação para sua real função, que é a da formação 

continuada.  Compete ao Coordenador Pedagógico criar um ambiente propício e que 

estimule a produção de conhecimento pelos alunos e professores. O Coordenador 

deve estar atendo aos profissionais que compõe o corpo docente de sua escola 

revisando processos, orientando-os quanto ao atendimento de seus alunos e 

facilitando para que exista entre esses um diálogo ideal para o ambiente escolar. 

 O desempenho deverá ser marcado por uma atenção mais criativa, seja no 

trabalho conhecido, ou naquele que ainda está para acontecer, sempre priorizando 

que a proposta tenha um desfecho melhor que o desejado. Tendo em vista uma 

coordenação cooperativa, atuante, interagida, procurando apoiar os professores, 

num processo de gestão democrática, em que todos assumam sua parte no 

trabalho, participando das decisões e, assim, exigindo um parceiro cuja função seja 

de facilitador e oferecedor de apoio técnico, cuja função é buscar coletivamente a 

melhoria da qualidade da escola, compreendendo seus pontos fortes e fracos, para 

ter condições de intervir, desenvolverei meu trabalho através das duas dimensões 

de atuação – a de aprendiz e a de formador – no princípio da “escola que aprende”.  

 O Professor Coordenador deve sempre se colocar diante da busca das 

soluções, em conjunto, da interação, reflexão e ter sempre a confiança de toda a 

equipe escolar. Ele é um complemento a mais na busca de soluções e deve ser 

estrategista ao colocá-las em prática, sempre com a colaboração, responsabilidade 

profissional e dinamismo de seus professores.  

A conclusão que o professor coordenador pode promover significativas 

mudanças, pois esse trabalha com formação e informação dos docentes, 

principalmente. O espaço escolar é dinâmico e a reflexão é fundamental a 
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superação de obstáculos, socialização de experiências e fortalecimento das relações 

interpessoais. 

 

 

12.3. Plano de Trabalho do Professor Coordenador do Ensino 

Médio 

 

1. Identificação do Coordenador 

 

1.1. Dados Pessoais 

 Vlamir de Carvalho Garcia, RG 17.516.375 – Professor de Educação Básica 

II, titular de cargo nessa UE, na disciplina de História – SQC-II-QM-SE, residente à 

Rua 13 de maio, 1422, Populina, São Paulo. 

 

1.2. Memorial descritivo de formação 

 Vlamir de Carvalho Garcia, RG 17.516.375 – Professor Coordenador do 

Ensino Médio – Professor de Educação Básica II, titular de cargo na EE “Lesbino de 

Souza Alkimin”, Diretoria de Ensino de Fernandópolis. 

 

1.3. Experiência Profissional 

 Iniciou a carreira no serviço público em 1991, como inspetor de alunos nessa 

unidade escolar, onde trabalhou por 3 anos. Cursou a Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Jales, formou-se como professor de Educação Básica II, na 

disciplina de História. Em 1994, ingressou no magistério na Escola Padrão Modular 

“João XXIII”, na cidade de Americana, São Paulo, onde permaneceu até o ano de 

1997. Em 1998 retornou para essa Unidade Escolar, efetivando-se no ano de 2000 

também nessa escola. No ano de 2002, foi designado Professor Coordenador 
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Pedagógico da EE Lesbino de Souza Alkimin, onde exerce hoje a função de 

Professor Coordenador do Ensino Médio. 

 

2. Identificação da Unidade Escolar 

 

2.1. Dados da Escola EE ”Lesbino de Souza Alkimin” 

Endereço: Rua Ceará, 1033. 

Bairro: Centro 

Município: Populina 

Telefone: (17) 36391152 

CEP: 15670- 000 

e-mail: e027121a@see.sp.gov.gov 

Código CIE: 027121 

 

2.2. Modalidade de atuação, número de classes por período e número de 

alunos. 

  

Ensino Médio Diurno 

Séries Classes Número de Alunos 

 

1ª série EM 

1º série A 28 

1ª série B 28 

2ª série EM 2ª série A 32 

3ª série EM 3ª série A 17 

 

  

Ensino Médio Noturno 

Séries Classes Número de Alunos 

2ª série EM 2ª série B 20 

3ª série EM 3ª série B 21 

 

 

mailto:e027121a@see.sp.gov.gov
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2.3 . Contexto Escolar e Perfil Socioeconômico dos alunos 

A Unidade Escolar “Lesbino de Souza Alkimin” conta no ano de 2014 com 105 

alunos matriculados no Ensino Médio diurno, sendo 79 alunos residentes no 

perímetro urbano do município e chácaras próximas e, 26 alunos oriundos na zona 

rural do município.  

 

                         

 

 

A faixa etária predominante entre os pais dos alunos tanto da cidade quanto 

da zona rural situa-se entre 30 e 40 anos. Cerca de 10% dos pais tem como principal 

atividade econômica o setor de comércio como proprietários; 23% dos pais são 

funcionários públicos municipais ou estaduais; 9% são proprietários rurais; 10% 

funcionários de sítios e fazendas; 25% são assalariados do comércio ou empresas 

privadas da cidade e também de municípios vizinhos; 7% trabalham como 

autônomos; 6% são diaristas; 5% possuem como principal fonte de renda o sistema 

de benefícios do Governo Federal (pensões e aposentadorias) e aproximadamente 

5% dos pais trabalham como diaristas no campo e na cidade.  
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No conjunto, podemos concluir que a renda das famílias, embora garanta os 

padrões mínimos necessários de sobrevivência digna segundo organismos da ONU, 

ainda não garante os benefícios, regalias e comodidades do mundo moderno, o que, 

segundo estudos oficiais coloca o município entre os de menor índice de 

desenvolvimento humano da região. 

 

                      

 

O Ensino Médio noturno é composto por 41 alunos, sendo 36 residentes no 

perímetro urbano do município e 05 provenientes da zona rural.  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Atividades Econômicas dos Pais 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE “LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

 

                          

 

A faixa etária dos pais dos alunos do Ensino Médio noturno apresenta-se um 

pouco mais elevada em relação ao Ensino Médio diurno, visto que, 25% dos alunos 

são maiores de dezoito anos, o que faz a idade média dos pais, oscilar entre 30 e 55 

anos. Aproximadamente 6% dos pais têm como fonte de renda o comércio, como 

proprietários; 17% são funcionários públicos municipais e estaduais; 2% 

proprietários rurais; 15% trabalhadores assalariados em fazendas e sítios; 49% 

encontram-se empregados no comércio e empresas do município e cidades 

vizinhas; 6% são aposentados ou pensionistas e cerca de 5% exercem atividades de 

diaristas.   

A situação funcional e empregatícia dos pais, no que tange a aquisição de 

renda, coloca os alunos do Ensino Médio noturno da Unidade Escolar “Lesbino de 

Souza Alkimin” em condições socioeconômicas e culturais muito semelhantes as dos 

alunos do Ensino Médio diurno, situação agravada ainda pelo fato de que cerca de 

30% desses alunos trabalharem durante o dia reduzindo o tempo dedicado aos 

estudos.   
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         3. Diagnóstico 

 

O IDESP- Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo é 

o indicador que avalia a qualidade das escolas estaduais, considerando dois 

critérios: o indicador de desempenho dos alunos nos exames do SARESP e o 

indicador de fluxo em cada nível de ensino. 

 

 

 Quadro I - IDESP 2012/2013 – Metas 
 

 
IDESP 2012 IDESP 2013 METAS 2013 

PARCELA 
CUMPRIDA 

8ª EF 3,75 4,68 3,85 120 

3ª EM 2,73 3,74 2,82 120 
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Quadro II - Distribuição por Níveis de Desempenho 
 

 Abaixo do 
Básico 

Básico Adequado Avançado 

9º EF 
L. Portuguesa 0,0889 0,5111 0,3333 0,0667 

Matemática 0,0444 0,4889 0,4 0,0667 

3ª EM 
L. Portuguesa 0,1429 0,5 0,3571 0 

Matemática 0,1429 0,619 0,2143 0,0238 
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Metas 2014 

 
 IDESP - 2013 METAS - 2014 

9º ANO EF 4,68 4,76 

3ª SÉRIE EM 3,74 3,81 

 

 

Os dados do IDESP 2013 revelaram uma sensível melhora no desempenho 

dos alunos das 8ªs séries – EF, bem como uma melhora considerável quanto ao 

desempenho dos alunos das 3ªs séries do ensino médio. Não obstante aos 

inúmeros variáveis que possam ter contribuído positiva ou negativamente para o 

desempenho dos alunos das séries avaliadas, fica evidente a necessidade de uma 

reflexão madura e consciente a respeito dos resultados alcançados pela U.E., bem 

como a necessidade de elaboração de um conjunto de ações objetivando a 

manutenção e elevação dos índices e metas propostos pelo IDESP, promovendo 

avanços significativos e constantes na aprendizagem, melhorando o desempenho de 

todos os alunos, visando entre outras coisas, o cumprimento das metas 

estabelecidas pela Secretaria da Educação para o ano de 2014 e anos 

subsequentes.    

Como observamos as 8ªs séries do ensino fundamental e 3ªs séries do ensino 

médio apresentaram um desempenho de 4,68 e 3,74 superiores aos índices 

alcançados em 2012, números que revelam de fato um avanço, porém, ainda longe 

do ideal pretendido pela comunidade escolar e local e pela SEE/SP.  

 As 8ªs séries do ensino fundamental e as 3ªs séries do ensino médio ao 

atingirem respectivamente 4,68 e 3,74, alcançaram o desempenho exigido para o 

cumprimento das metas para o IDESP 2013, definido em 3,85 para as 8ªs séries e 

3,82 para as 3ªs séries do ensino médio. 

 

4. Problematização 
      
                  Dessa maneira, diante de todos os dados analisados, constatamos que, 

embora tenhamos alcançado a meta do IDESP/2013 para o ensino fundamental e o 
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ensino médio, a situação é preocupante, pois muitos alunos demonstram baixo 

rendimento. 

 Observamos também o pouco envolvimento de parte das famílias com a 

aprendizagem e a falta de compromisso de alguns alunos. 

 No que tange a questão pedagógica, que refletiu nos dados apresentados: 

muitos alunos no desempenho abaixo do básico e no básico demonstram que a 

aprendizagem não é “levada” a todos. Esse é um grande problema. Somente com 

propostas de ações pontuais, visando melhor desenvolver as habilidades nas quais 

os alunos demonstram baixo rendimento podemos vislumbrar avanços significativos. 

 Em síntese, constata-se que grande parte dos problemas reside na prática do 

professor, na sua formação acadêmica, haja vista que muitos têm grande dificuldade 

em desenvolver os conteúdos contemplados no Currículo Oficial do Estado.  

 Nesta perspectiva consideram-se decorrentes, os aspectos problemáticos que 

interferem no processo ensino e aprendizagem: dificuldade na otimização do 

trabalho coletivo; visão dicotômica entre a teoria e prática; dificuldade em planejar 

aulas com situações de aprendizagens significativas; extrema dificuldade em realizar 

a recuperação contínua e avaliação formativa como instrumento do trabalho docente 

e do percurso do aluno.  

 

5. Plano de Ação 

 Entendo que a melhoria da qualidade em educação tem estreita relação com 

a formação continuada dos educadores e o desenvolvimento pleno e responsável do 

Currículo Oficial da SEE/SP, bem como o desenvolvimento de projetos e programas 

identificados com as necessidades de formação intelectual , pedagógica e 

protagonista dos jovens, principalmente o PROEMI, “PROGRAMA ENSINO MÉDIO 

INOVADOR”, em parceria com a SEE/SP e o MEC, desenvolvido pela comunidade 

escolar, de acordo com ações previstas no Plano de Redesenho Curricular da 

Unidade Escolar (PRC), elaboradas e acompanhadas pelo Grupo de Trabalho do 

PROEMI 2014, definido, formado e registrado conforme ata nº 09/2014, de 30 de 

abril de 2014 em anexo. 
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  A Formação continuada dos educadores propicia melhores condições na 

prática cotidiana, otimiza o tempo pedagógico, integra estudos e discussões acerca 

de aspectos educacionais que carecem de fundamentação teórica, provoca 

reflexões que promovem retomadas de ações em sala de aula, com perspectivas de 

inovadores caminhos para pensar, sentir e atuar na questão da prática docente, 

conforme Fusari (1992, p.33) “O mais importante é instalar no corpo docente das 

escolas a capacidade de agir, pensar e agir, num processo contínuo de reflexão da 

própria prática docente como fator determinante para uma ação mais consciente, 

crítica, competente e transformadora”. 

  Viabilizarei ações que envolvam toda equipe escolar, utilizando o ATPC, 

cada vez mais, como um espaço de formação continuada em serviço, um 

mecanismo imprescindível para o aperfeiçoamento da equipe escolar e a melhoria 

da qualidade de ensino, tais como: promover trocas de experiências docentes, 

principalmente no tocante à elaboração e desenvolvimento dos planos de 

intervenção, com atividades individualizadas, que promovam avanços na 

aprendizagem e garantam a recuperação continua dos alunos. 

  Intervirei na escola no sentido de trabalhar em conjunto, refletindo e 

possibilitando aos educadores da escola ir mais além e aprofundar o olhar crítico 

não apenas sobre o ensino, mas também, sobre o seu papel social; interagindo com 

as famílias e comunidade a fim de despertar o interesse dos pais em relação à 

importância dada a boa formação educacional para o futuro profissional, pessoal e 

social dos filhos; estimulando nos educandos  os hábitos de estudo e sentimento de 

responsabilidade  em relação à aprendizagem escolar e às oportunidades de 

ingresso no mundo universitário através de programas e financiamentos 

governamentais como o Prouni, Fies, Enem, etc.; criando alternativas didáticas que 

estejam de acordo com o processo de aprendizagem dos alunos,  que levem 

também a compreensão da formação global do educando; revisando  concepções e 

conceitos que dissociam a teoria da prática, incorporando a teoria à prática como 

alicerce sustentador da reflexão, favorecendo o desenvolvimento da postura crítica-

refletiva das concepções de ensino e aprendizagem; avaliando o processo de ensino 
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e aprendizagem como instrumento do planejamento escolar que permita a mudança 

de foco em relação ao que, para que e para quem planejar. 

 Sabedor da importância do Professor Coordenador na implantação do 

Currículo Oficial na U.E “Lesbino de Souza Alkimin” cuidarei para que os professores 

sigam as diretrizes comuns para organizarem o processo ensino-aprendizagem em 

sala de aula, através das seguintes ações: garantir; promover estudo do Currículo 

Oficial do Estado de São Paulo (Expectativas de Aprendizagem), por série; promover 

diagnoses bimestrais dos alunos situados nos níveis de desempenho abaixo do 

básico, básico, adequado e avançado, mediante avaliações internas e externas; 

intervir para que os alunos situados nos níveis abaixo do básico e básico tenham 

oportunidade de caminhar pelos níveis subsequentes; controlar e acompanhar de 

forma rigorosa a freqüência escolar dos alunos; conscientizar os professores sobre a 

necessidade e a importância do professor titular da classe para o bom andamento 

das atividades na tentativa de reduzir ao máximo o número de faltas dos docentes; 

incentivar a utilização da biblioteca e demais ambientes de leitura por parte de 

professores e alunos; garantir a efetiva contemplação dos princípios norteadores da 

Proposta Curricular do estado de São Paulo: Currículo como espaço de cultura; 

Currículo referido a competências; Currículo que tem como prioridade a competência 

leitora e escritora; Currículo que articula as competências para aprender; Currículo 

contextualizado no mundo do trabalho. 
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6. Acompanhamento e Avaliação 

 Espera-se que os indicadores de resultado apontem para mudança no 

comportamento, nas ideias, convicções e proposições de ações dos professores 

quanto a prática pedagógica, assim como, a validade da organização do plano de 

ação, ou necessidades de correções durante o desenvolvimento para atingir os 

objetivos propostos. 

 Portanto, o acompanhamento e a avaliação serão contínuos, com visitas as 

salas de aula; avaliação do trabalho de cada reunião de ATPCs; avaliação bimestral, 

quando iremos analisar o desempenho de cada aluno; avaliação semestral, iremos 

aplicar simulado em todas as classes, baseados em Saresp e Enem de anos 

anteriores e avaliação final. 

 

7. Considerações Finais 

 O desenvolvimento pleno e responsável do Currículo Oficial DA SEE/SP torna 

a meu ver, na prática docente, um eficaz mecanismo promotor e possibilitador dos 

avanços tão sonhados em relação à aprendizagem dos alunos, juntamente com o 

trabalho articulado da Equipe de Gestão, assessorando os professores no preparo e 

execução das aulas, pois é nelas que deve ocorrer a aprendizagem. 

(...) Aula deve ser entendida como a organização de uma série de 
estratégias de ensino-aprendizagem em determinados períodos de 
tempo. As grades curriculares das escolas são organizadas por 
aulas. Os professores recebem seu salário por aulas atribuídas. Os 
alunos marcam o tempo escolar por aulas. O sinal indica o início e o 
término de uma aula. Os alunos que não frequentarem 75% do total 
de horas letivas, em um ano esolar, são reprovados (LDB Nº 
9.394/96, Art. 24, inciso VI) – Maria Inês Fini 
 

 Portanto, a aula será considerada o foco principal de nosso trabalho, cada 

aula deve ter sua potencialidade máxima de aprendizagem, o controle da 

improvisação da aula é uma condição vital para se organizar o processo ensino-

aprendizagem, a sistematização e a sequência de aulas devem ser cuidadosamente 

planejadas de forma a respeitar ao tempo de aprendizagem do aluno e atender os 

objetivos previstos. 
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A mediação é boa para administrar conflitos, diminuir a violência, criar uma cultura de 

paz, melhorar as relações humanas, gerar possibilidades de crescimento individual e 

comunitário, garantir direitos, enfim, tornar efetivo o acesso á justiça, em seu mais 

amplo sentido. 
                                     (Juspopuli, Guia de mediação popular, p.22) 

 

 

 

 12.4 Plano de Trabalho - PMEC 

 
PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO/2014 

 
 

1 - INSTITUÍÇÃO:    E .E. Lesbino de Souza Alkimim 
 
Nº DE SALAS DE AULAS: 15 
ENDEREÇO: Rua: Ceará - Nº1.033 
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): E027121a@see.sp.gov.br 
CIDADE: Populina 
UF: SP 
CEP: 15.670.000 
(DDD) FONE: 17- 3639-1152 
NOME DO RESPONSÁVEL: Elis Regina Mininel 
CPF: 124.407.458-63 
CARTEIRA DE IDENTIDADE (ORGÃO EXPEDIDOR): 16.524.397  SSP 
FUNÇÃO: Professora Mediadora Escolar e Comunitária –PMEC 
PROFISSÃO: Professor I 
 
 
2- TITULO  
 
 PAZ NA ESCOLA PAZ NA COMUNIDADE 
 
 
3- IDENTIFICAÇÕES: 
 

Sistema de Proteção Escolar é o conjunto de ações coordenadas pela 

Secretaria da Educação que visam promover um ambiente escolar saudável e 

seguro, propício à socialização dos alunos, por meio da prevenção de conflitos, da 

valorização do papel pedagógico da equipe escolar e do estímulo à participação dos 

alunos e sua integração à escola e à comunidade. As ações que integram o Sistema 
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de Proteção Escolar reafirmam a escola como um espaço privilegiado para a 

construção da cidadania participativa e o pleno desenvolvimento humano 

 Sendo assim o Secretário da Educação, considera que: 

- o exercício do direito público subjetivo do aluno à educação deve-se efetivar em 

ambiente escolar democrático, tolerante, pacífico e seguro; 

- é responsabilidade da Administração Pública zelar pela integridade física dos 

alunos e servidores nos estabelecimentos da rede estadual de ensino, assim como 

pela conservação e proteção do patrimônio escolar; 

- as escolas devem promover modelos de convivência pacífica e democrática, assim 

como práticas efetivas de resolução de conflitos, com respeito à diversidade e ao 

pluralismo de ideias, Resolve: 

Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Proteção Escolar, que coordenará o 

planejamento e a execução de ações destinadas à prevenção, mediação e 

resolução de conflitos no ambiente escolar, com o objetivo de proteger a integridade 

física e patrimonial de alunos, funcionários e servidores, assim como dos 

equipamentos e mobiliários que integram a rede estadual de ensino, além da 

divulgação do conhecimento de técnicas de Defesa Civil para proteção da 

comunidade escolar. 

* O presente plano visa também promover a atuação do professor mediador  através 

de um projeto de mediação, integrando-se a uma pedagogia do conflito no ambiente 

escolar e comunitário. 

* A mediação tem demonstrado ser um procedimento que capacita os cidadãos na 

abordagem de seus próprios problemas, produzindo uma pacificação social. 

* O mediador tem papel fundamental no processo de mediação, pois ele é quem 

atua como o interlocutor das partes que querem resolver os seus conflitos e também 

é um bom exemplo de resposta colaborativa e de justiça restaurativa que diferente 

da cultura punitiva que busca um culpado para o conflito é identificar o que causou o 

problema para intervir na situação a partir de três princípios: diálogo, reflexão e 

responsabilização. 
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4-  PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

 

INÍCIO: Janeiro de 2014 

TÉRMINO: Dezembro de 2014 

 

5  – JUSTIFICATIVA: 

Tem como finalidade a prática da mediação de conflitos na escola; através do 

processo de mediação para que alunos e comunidade escolar  criem  uma 

consciência maior de seus direitos e deveres, possibilitando uma reflexão profunda 

sobre as questões sociais, estimulando-os  a resolverem  os seus próprios conflitos. 

Previne a violência e pacifica a sociedade, através do diálogo, as partes envolvidas 

em um conflito evitam partir para a violência física ou moral, ajuda as pessoas a 

buscar os interesses em comum, a não prejudicar um ao outro, e tudo isso ajuda a 

criar uma cultura de paz na escola e na sociedade. 

        A intervenção profissional do professor mediador escolar e comunitário, na 

perspectiva acima citada, pressupõe enfrentar e superar as dificuldades presentes 

no âmbito escolar e na comunidade, estabelecer uma relação entre o público e o 

privado, pois se trata de uma função social do educador. Por isso o profissional 

mediador buscara parcerias na escola e na comunidade para melhor oferecer uma 

mediação que possa transformar a realidade de todos que ali estão sua ação será 

possível através do desenvolvimento de projetos interdisciplinares através dos temas 

transversais e de acordo com a necessidade e particularidade da clientela escolar e 

do seu entorno. 

              Com base no Diagnóstico de vulnerabilidade Escolar e no mapeamento dos 

recursos comunitários foram identificadas as questões prioritárias para Iintervir na 

realidade dos alunos a fim de remover o que impede ou dificulta o desenvolvimento 

do individuo, grupo, comunidade e populações, para amenizar ou evitar as causas 

do desajuste social e tentar eliminá-las. Desenvolver ações  para que a 

manifestação da questão social não interfira no ensino-aprendizagem e nas relações 

interpessoais. 
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6-  OBJETIVO GERAL   E OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

6.1- GERAL: 

Desenvolver ações de mediação de conflitos na escola. 

 

6.2-  ESPECIFÍCO: 

A função social do professor mediador é ser agente de transformação. Cabe a 

ele auxiliar na organização dos desejos e necessidades da população com a qual 

trabalha. Ele se constitui numa referência para a comunidade, participando da 

estruturação do movimento popular a partir do seu trabalho com os jovens, mas 

amplia-se para as famílias e a comunidade em geral. Pois a prática profissional tem 

uma natureza interventiva. Diante dessa realidade e de acordo com o art. 7º O 

professor mediador escolar e comunitário tem como objetivos: 

I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o 

desenvolvimento de ações e programas de Justiça Restaurativa; 

II - orientar os pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da família no processo 

educativo; 

III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar exposto o 

aluno; 

IV - orientar a família ou os responsáveis quanto à procura de serviços de proteção 

social; 

V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas 

pelos alunos fora do período letivo; 

 

E ainda : 

Promover a cultura orientada por valores e atitudes solidárias, propor a união de 

esforços de todas as pessoas da comunidade e da escola, para a superação da 

violência e a construção de uma cultura de paz; 

 Fazer atendimentos individual ou coletivos; 
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 Estimular a solidariedade, o respeito à liberdade e à autonomia, o sentido de 

justiça; 

 Realizar entrevistas, palestras, seminários  com os alunos, pais ou 

responsáveis dos mesmos para troca de experiências; 

 Realizar reuniões; 

 Estabelecer parcerias com Instituições e Entidades Sociais; 

 Elaborar material impresso para divulgação de trabalhos e atividades 

educativas; 

 Prevenir situações de abandono, negligência, violência ou marginalização e 

criminalidade, potencializados pela pobreza, exclusão social e baixa estima; 

 Fazer relatórios, informar,esclarecer, orientar, conscientizar, encaminhar, 

explicitar os direitos e deveres dos  alunos e  responsáveis; 

 Elaborar instrumentais de trabalho; 

 Desenvolver oficinas alternativas de aprendizagem de interação entre alunos 

e seus familiares. 

 Desenvolver trabalhos e atendimentos interdisciplinares em todos os 

segmentos da comunidade escolar (professores, agentes de organização 

escolar, alunos, etc.). 

 Realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das 

situações de vida da população escolar. 

 Elaborar, executar e avaliar os projetos desenvolvidos para a comunidade 

escolar e comunitária em parceria com a unidade escolar. 

 Instituir espaços coletivos de socialização de informação sobre os direitos 

sociais. 

 Realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de entidades e rede de 

atendimentos públicos e privado. 
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7-  METODOLOGIA: 

O projeto será desenvolvido através atividades e exercícios práticos com  

orientações dos profissionais  e dos registros através de: 

 

 Elaboração de relatórios. 

 Elaboração de jornal mural informativo. 

 Dinâmica de grupo. 

 Palestras para pais, alunos, professores, funcionários. 

 Atendimento Individual e grupal  

 Utilização dos Kits de apoio enviados pela Secretaria da Educação e 

Secretaria da Saúde. 

 Reuniões com os pais e toda a comunidade. 

 Encaminhamentos para a rede de serviços públicos. 

 

 Reuniões com a equipe gestora. 

 

8- PÚBLICO ALVO: 

 

 Alunos do Ensino Fundamental do Ciclo II e Ensino Médio. 

 Professores; 

  Comunidade escolar (alunos, pais, funcionários, professores, etc.) 

 

9- PARCERIAS: 

 

         O projeto parceria é o contrato em que todas as partes ganham, com um 

trabalho conjunto, a partir da compreensão de que cada um tem seu valor e algo a 

contribuir e também discutir as situações ocorridas no ambiente escolar como a 

convivência no espaço escolar, valorizando a amizade, os valores humanos e a 

integração entre os envolvidos no projeto. 

 Professores; 
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 Grêmio Estudantil; 

 Escola da Família; 

 Sala de Leitura; 

 Instituições Sociais; 

 Conselho Tutelar. 

 Alunos. 

 Profissionais de varias áreas. 

 Conselho de Escola; 

 NUMAPS; 

 APM; 

 Polícias Civil e Militar; 

 Juiz e Promotor da Vara da Infância e Juventude; 

 Secretarias da Saúde e Assistência Social; 

 Universidades; 

 Representantes das comunidades de entorno; 

 Outros órgãos e instituições públicas /privadas/religiosas. 

 

 

10-  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (PROJETOS) JUNTAMENTE COM AS 

PARCERIAS DUANTE O ANO LETIVO: 

 Prevenção na escola e na comunidade. 

 Bullying Escolar. 

 A importância da tarefa. 

 Educação para valores. 

 Prevenção de drogas. 

 Pé no chão. 

 

OBS: No decorrer do ano letivo poderá ser desenvolvidos outros projetos em 

parceria com professores e outros. 
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12- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES: 

 

Prazo: Cada tema será desenvolvido atendendo seus objetivos no prazo avaliado 

pelo profissional e pela equipe gestora. 

 

1.  Cronograma de desenvolvimento: 

DESCRIÇÃO PERÍODO ( em meses) 

DAS ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Prevenção também se 
ensina 

            

Bullying Escolar  
 

          

Educação para valores  
 

          

Prevenção de drogas  
 

          

Pé no chão             

    
 

        

             

 
 

ROTINA SEMANAL DO PMEC NA ESCOLA 

 Participar de reuniões com a equipe gestora. 

 Atendimento Individual  ou  coletivo de alunos. 

 Atendimento individual de pais e de funcionários. 

 Participação nas ATPCs. 

 Contato com as redes. 

 Acompanhamento junto aos coordenadores dos alunos com 

frequência irregular. 

 Momentos de estudos. 

 Participação nos conselhos de classe. 

 Desenvolvimento dos projetos. 
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12 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS: 
 
Resolver e amenizar os conflitos na escola e promover a cultura da paz. 
 
 
13-  AVALIAÇÃO 
 
A avaliação inclui registros sistemáticos, análise de indicadores e determinantes dos 

resultados, assim como avaliação  qualitativa, num processo longitudinal. 

 
 
14-  INDICADORES COMPLEMENTARES PARA A ATUAÇÃO DO PROFESSOR 
MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO – PMEC. 
 

 Frequência e permanência do PMEC na ATPC, no Conselho de 

Classe/Séie/Ano e as Reuniões Pedagógicas e da Equipe Gestora.  

 Participação dos encontros na Diretoria Regional de Ensino – (Equipe de 

Gestão Regional do Sistema de Proteção Escolar). 

 Participação em cursos e Orientações Técnicas centralizadas e 

descentralizadas. 

 Capacidade de iniciativa, de envolvimento e de interação pessoal com a 

equipe escolar. 

 
15- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
Estatuto da Criança e do Adolescente, São Paulo, 2008 

  www.inclusaodigital.gov.br/. direitos humanos e mediação de conflitos – 2010. 

  Serrão, Margarida; Balleeiro, Maria Clarice. Aprendendo a ser e a conviver. 

2.ed.São Paulo:FTD, 1999. 

  Normas Gerais de Conduta Escolar. Sistema de Proteção Escolar. Secretaria da 

Educação. São Paulo, 2010. 

Ceccon,Claudia;Ceccon,Claudius;Ednir,Madza;Velzen,Boudewijn;Hautvast,Dolf;Alve

s,Rubem.Conflitos na escola: modos de transformar: dicas para refletir e exemplos 

de como lidar . 
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  Políticas Públicas de Juventude. Guia. Governo de São Paulo. 

  WWW.saopaulo.sp.gov.br 

  WWW.juventude.sp.gov.br 

  Ruotti, Caren,Violência na Escola:Um guia para Pais e Professores/Caren Ruotti, 

Renato Alves, Viviane de Oliveira Cubas. – São Paulo: Andhep: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2007.  

  Manual de Proteção Escolar e Promoção da Cidadania. Sistema de proteção 

Escolar. Secretaria da Educação. 

  Gall, Norman. A reforma educacional de Nova York: possibilidades para o Brasil. 

São Paulo: Instituto Fernand Braudel:Fundação Itaú Social, 2009.  

  Constituição da República Federativa do Brasil; 1998. 

  Souza,Hebert José de Souza.Análise de Conjuntura.Editora Vozes,2005. 
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FICHA DE CONTROLE DE ATENDIMENTO DE ALUNOS 
Aluno(a) Série Data Período do 

Atendimento 
Assinatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
____________________________________                                                 __________________________________ 
            Elis Regina Mininel                                                                                        Silvia Cristina da Silva Brassaloti 
Profª Mediadora Escolar e Comunitária                                                                               Diretora            
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EE LESBINO DE SOUZA ALKIMIM 
 

FICHA DE ATENDIMENTO 
 

 
Aluno (a)_______________________________Série:_______Data__/__/__  
 
 
Motivo do Atendimento: __________________________________________ 
 
 
 
 
Relatório Social:_________________________________________________ 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
 

Intervenção:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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FICHA DE CONTROLE DE ATENDIMENTO DE PAIS 
Pais ou responsável Aluno(a) Série Data Assinatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
____________________________________                                                 __________________________________ 
            ElIS Regina Mininel                                                                                        Silvia Cristina da Silva Brassaloti 
Profª Mediadora Escolar e Comunitária                                                                                     Diretora          
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PROJETO: # MOVIMENTOPENOCHAO 

A ESCOLA E A PREVENÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

         O consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens é um grave problema de saúde pública, 

sendo fundamental e urgente o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a redução 

deste consumo. Uma vez que para a população adolescente a prevenção é particularmente 

indicada, foi proposta a implementação de Projeto Piloto de Prevenção do Consumo de 

Álcool na Adolescência. O projeto Movimento Pé no Chão, que é desenvolvido em parceria 

pela Secretaria de Educação, Sistema de Proteção Escolar, Secretaria da Saúde e 

Comunicação e Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

OBJETIVO GERAL: 

       Estimular e subsidiar a implementação de ações de prevenção nas escolas da rede 

estadual de São Paulo a fim de inibir o consumo de álcool antes dos 18 anos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Prevenir o consumo de bebida alcoólica por menores de idade. 

 Desenvolver estratégias que prevê a participação ativa do jovem na elaboração de 

ações criativas para prevenir o uso de bebida alcoólica. 

 

CONTEÚDOS A SEREM  TRABALHADOS: 

 O consumo de álcool entre os adolescentes paulistas. 
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 História do uso do álcool. 

 A ação do álcool no organismo. 

 Os efeitos do álcool no comportamento. 

 Padrões de consumo de álcool. 

 O álcool na adolescência. 

 Os diferentes níveis de prevenção e intervenção. 

 Os modelos de prevenção. 

 Glossário. 

 Respostas do Quis. 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS: 

 Produções individuais ou em grupos. 

 Oficina 1-  Efeitos do álcool no Organismo. 

 Oficina 2: Graduação alcoólica das diferentes bebidas, quantidades e doses. 

 Oficina 3: Padrões de uso de álcool e comportamento sob efeito do álcool. 

 Oficina 4: O álcool e a sexualidade. 

 Oficina 5: Modelos de prevenção e a estratégia de normas sociais. 

 Oficina 6: Mitos sobre o álcool. 

 

RECURSO: 

 Material audiovisual  

 Materiais didático-pedagógicos com os cards (cartões). 

 DVD. 

 Guia. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

         Serão desenvolvidos os subsídios teóricos e a atividade pratica de acordo com a 

orientação do guia. 
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PARCERIAS: 

 Professor Mediador. 

 Alunos. 

 Professores. 

 

PRODUTO FINAL: 

 Os alunos podem escolher um desses itens: 

 Jornalzinho. 

 Festival de música. 

 Mostra de fotografia. 

 Criação coletiva de artes visuais. 

 Produção de vídeo. 

 Balada sem álcool. 

 

AVALIAÇÃO: 

         Será a participação ativa do jovem na elaboração das ações criativas, alinhadas aos seus 

interesses e desejos e registros de todas as atividades desenvolvidas. 

 

 

12.5 Plano de Trabalho Sala de Leitura Vinicius de Moraes 

 

“Ler, para mim, sempre significou abrir todas as comportas para entender o 

mundo através dos olhos dos autores e da vivência das personagens... Ler 

foi sempre maravilha, gostosura, necessidade primeira básica, prazer 

insubstituível... E continua, lindamente, sendo exatamente isso!” 

                                                                                                                                                                   

(ABRAMOVICH, 1999: p.14) 

 

1. Justificativa: 

     A democratização dos saberes e a aquisição da leitura e escrita são 

fundamentais na luta por melhores condições de vida e na busca pela sua 
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identidade cultural e valorização pessoal. A sala ambiente de leitura mobilizará toda 

a comunidade escolar a estarem sempre lendo, pesquisando e participando de 

atividades pedagógicas, debatendo temas atuais de interesse a construção da 

verdadeira cidadania. 

     É através da linguagem verbal e não-verbal que os homens se comunicam. 

Ao chegar à escola, a criança está em pleno processo de apropriação da linguagem, 

processo este que se inicia com o nascimento e se amplia na constante interação 

com o meio social, segundo Vygotsky. Além disso, os alunos trazem para a escola 

os reflexos de sua vivência no mundo onde os meios de comunicação são muito 

presentes, enquanto veículos de diferentes tipos de informação e ideologias 

subjacentes.  

    É responsabilidade da escola dar continuidade a esse processo, 

possibilitando aos alunos as condições para a aquisição da língua escrita, 

aprofundando relações entre as informações veiculadas pelos diversos meios de 

comunicação, num trabalho de crítica e sistematização. 

     Por isso o contato diário dos educandos, no espaço escolar, com diferentes 

modalidades de textos é fundamental. Nesse processo, o ouvir, o falar, o ler o 

escrever representam ações prioritárias da aprendizagem, ressaltando a função 

social da linguagem. Ao trabalhar com diferentes textos a escola subsidia a 

aquisição da escrita e o desenvolvimento do espírito reflexivo/crítico. 

         

2. Objetivos: 

 Valorizar a leitura como fonte de informação e ampliação da visão de mundo;  

 Auxiliar os professores em sala de aula, facilitando o trabalho com a leitura a ser 

desenvolvido nas aulas regulares e oficinas curriculares tornado-as mais 

produtivas e possibilitar vivência de emoções, o exercício da fantasia e da 

imaginação; 

 Propiciar a reflexão do ato de leitura e a prática da leitura crítica de obras literárias; 
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 Despertar o interesse dos alunos pela atividade de leitura crítica: se ler é gostoso, 

pensar sobre a obra lida e procurar expressar as suas idéias sobre ela só aumenta 

esse prazer; 

 Democratizar o acesso ao livro; 

 Realizar atividades de incentivo a leitura; 

 Despertar o interesse pelas várias formas de leitura;  

 Estimular à leitura de forma prazerosa e agradável; 

 Realizar discussões e debates de temas referentes ao projeto político 

pedagógico da base sempre articulando essa atividade à pesquisa em livros e 

leituras ou outras fontes; 

 Contribuir para tornar a sala de leitura de minha escola um espaço educativo 

em parceria com o Projeto do Game Superação Jovem para fortalecer a 

aprendizagem escolar; 

 Organizar, zelar e conscientizar o uso do acervo patrimonial (livros, revistas, 

jornais, folhetos, catálogos, vídeos, gibis, DVDs, CDs, mobiliários e outros 

recursos complementares. 

 

1. Estratégias: 

A ação docente será imprescindível para o envolvimento, por isso, devemos 

usar recursos que chamem a atenção dos educandos frente à situação vivenciada, 

necessitamos também, respeitar o nível de aprendizagem e os conhecimentos 

linguísticos que possuem, para que não se sintam desmotivados ou desvalorizados 

frente às tarefas propostas. 

O gosto pela beleza literária e o fazer estético são formas de entretenimento 

capazes de afastá-los  da violência, e ainda, promover por meio da escrita a cultura 

de paz. 

       Cabe a Sala de Leitura dar continuidade às ações desenvolvidas na sala de 

aula. Essa ,assim como aquela, tem como “coluna vertebral” um Projeto Político 
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Pedagógico, muito mais amplo que conteúdos e objetivos. De forma complementar e 

cooperativa sempre em articulação com a unidade escolar, a Sala de Leitura 

representa um espaço pedagógico e cultural, demandado pela comunidade escolar 

proporcionando mais acesso à informação. Os educandos  tem amplo acesso aos 

meios de comunicação social (rádio, TV, jornal, revista, etc.) e fazer um trabalho 

complementar com diversas fontes de pesquisa livros, enciclopédias, documentos, 

visitas orientadas os ajudará a compreender e interpretar o texto em questão esta 

ação encontrará na Sala de Leitura o espaço específico para esse trabalho, uma vez 

que possibilita o acesso da informação, através não só do acervo, mas 

principalmente da instrumentalização do usuário, a fim de que este possa usufruir de 

forma crítica e criativa das potencialidades do espaço, e por extensão de outros 

semelhantes. 

         Além dessa função primordial, a Sala de Leitura deve também proporcionar 

atividades como: sessões de leitura, oficinas literárias ou de elaboração de jornal e 

outros recursos de comunicação visual: exposições, palestras, mostras, excursões, 

abarcando assim, um universo amplo de manifestações científico-culturais, 

reafirmando-se como um espaço não só pedagógico, mas também cultural. A 

vivência dos alunos e da comunidade escolar – sua cultura e valores estão 

presentes, através da fala, da escrita, da imagem ali construída. 

    Na Sala de Leitura serão trabalhadas diferentes modalidades de textos 

veiculados visando subsidiar o trabalho do regente de turma e de proporcionar ao 

aluno uma ou mais de uma possibilidade de leitura do mundo, afinal, segundo Paulo 

Freire “... educar é conhecer, é ler o mundo, para poder transformá-lo...”. 

 

2. Ações/ Atividades: 

 Grupo de estudo com os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio  

focalizando o desempenho do SARESP. 
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 Mobilização com toda a comunidade escolar para a escolha do nome da Sala 

de Leitura. 

 Prodesc. 

 ProEMI. 

 Mais Educação 

 Plano de Melhorias 

 Game Superação Jovem. 

 Leitura e estudo dos clássicos literários e seus autores (biografia e 

bibliografia). 

 Leitura em voz alta feita pelo professor de textos dos diversos gêneros. 

 Roda de leitura de livros de literatura, jornais e revistas, textos científicos e 

instrucionais, nas quais os alunos são incitados a ler com propósitos 

definidos e depois a compartilhar as impressões sobre o que leram. 

 Empréstimo de livros para utilização fora do espaço escolar. 

 Manuseio de diferentes portadores de texto. 

 Leitura compartilhada (inclusive de textos projetados em data show) 

 Produção de murais com opiniões dos alunos sobre livros e sugestões de 

leitura para que os livros possam circular. 

 Montagem de blog para divulgação de atividades e eventos desenvolvidos 

na sala de leitura bem como espaço para produções escritas dos alunos. 

 Promover campeonatos de leitura e escrita. 

 Sarau e apresentações literárias. 

 Confecção, em conjunto com os alunos, de dedoches e fantoches. 

 Utilização de jogos de leitura (baralho literário, dominós de leitura, jogos da 

memória, etc.) 

 Aproveitar os mais diversos ambientes que a escola e a comunidade 

oferecem. 
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 Incentivar os funcionários a ler. 

 Formar redes literárias. 

 Orientação de uso do espaço da sala de leitura e do livro (Atividade que 

contempla todas as turmas). 

 Contação de Histórias com aplicações. 

      Desenho e pintura; 

      Interpretação de personagens; 

      Identificação com personagens. 

 Trabalhos com colagens e recortes a partir de temas variados 

      Exposição posterior em cartazes pela escola; 

      Mural. 

 Rodas de Indicação de Leitura (Rodas de conversa onde o aluno/leitor traz o 

livro que leu na semana/mês para indicar a leitura, compartilhando com o 

grupo/sala, as razões de sua indicação). 

 Orientação à Pesquisa. 

 Ciranda da Leitura (O grupo se reúne para a troca de livros, trabalhando as 

diversas leituras e interpretações de uma mesma história de forma 

compartilhada). 

 Dia D da Leitura (Um dia especial onde se enfatiza de forma dinâmica e 

prazerosa a importância do ato de ler, por meio de brincadeiras, 

apresentações de trabalhos realizados na sala de leitura, bem como 

resultados de trabalhos de pesquisas em sala de aula). 

 Ações educativas que fomentem a criatividade e talento dos alunos visando 

atividades com datas comemorativas. 

 Atividades com Jogos Educativos. 

 Incentivo a produções escritas com posterior exposição e leitura das 

mesmas em ocasião a programar (Dia D da leitura, Dia do Livro, Tarde 

Literária, etc.). 
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 Confecção de marcadores de leitura pelos alunos (Incentivando o gosto pela 

leitura por meio da arte e imaginação do aluno). 

 Concursos de Leitura 

      Poesia; 

      História de vida; 

 Criação do Mural externo da Sala de Leitura (Este mural tem o intuito de 

levar a sala de leitura para mais perto dos alunos, de forma a torná-la 

participante e presente em suas vidas) onde se poderá expor: 

      Dicas de leitura pelos professores; 

      Dicas de leitura pelos alunos; 

      Recadinhos de leitura; 

 Caixa de Sugestão (Servirá para que os alunos possam contribuir com as 

atividades da biblioteca sugerindo idéias e sendo assim cooperadores e 

formadores desse espaço). 

 Cesta Básica de Livros (Essa cesta será passada diretamente nas salas de 

aulas em um dia determinado da semana para que alunos que ainda se 

mantém distante do livro e da leitura possam ser movidos e estimulados a ter 

contato com esse universo). 

 Baú da Leitura (Momento lúdico, onde o aluno é impelido a contar uma 

história com base em objetos diversificados contidos no baú que são tirados 

de forma aleatória, trabalhando tanto a sua imaginação como o ato 

concatenar idéias, esse momento tanto pode ser individual como feito de 

forma coletiva, onde cada aluno complementa a mesma história.   

 

3. Período de realização: 

Durante o ano letivo de 2014. 
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4. Público alvo: 

O público alvo envolve toda a comunidade escolar: alunos do Ensino 

Fundamental Ciclo II, alunos do Ensino Médio, professores, equipe gestora, 

funcionários, pais e comunidade local. 

 

5. Avaliação: 

A avaliação será realizada através da participação, observação do 

desempenho leitor e do protagonismo, tendo como registro a montagem de portfólios, 

observando o respeito mútuo, a disciplina, as boas maneiras, o espírito de participação 

e solidariedade. 

 

6. Professoras responsáveis: 

 Ana aparecida Pinto Molina 

 Julie Carla dos Santos 
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13. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO 
PEDAGÓGICOS COLETIVOS 
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13. Organização das horas de trabalho coletivo 

 

13.1. Organização do ATPC do Ciclo II do EF e Ensino Médio 

 

13.1.1 Horários das ATPCs 

 Na coordenação, trabalharemos pela firmeza e liderança constante da equipe 

escolar, através das ações e atitudes inovadoras que promovam as mudanças que 

mudam a maneira de ver, pensar e agir pedagogicamente. O trabalho coletivo, em 

um ambiente agradável com trocas de experiências e sempre com muita motivação. 

Nosso compromisso será com as relações interpessoais, cursos e capacitações em 

serviço, estratégias de formações e atendimentos nas ATPCs, levando-as se 

tornarem produtivas, inovadoras e que revisem as práticas pedagógicas que irão 

refletir na aprendizagem de nossos alunos. 

As ATPCs da escola estão organizadas em dois dias da semana, o que 

permite uma maior concentração de professores nos horários previstos, facilitando 

uma maior comunicação e interação entre os professores. As pautas das ATPCs 

serão sempre definidas a partir de dois critérios que são o Plano de Ação da 

Coordenação Pedagógica pré-estabelecido e as eventuais necessidades de 

discussão e reflexão que podem surgir onde serão utilizados, diversos recursos 

tecnológicos e de multimídias e textos impressos a fim de subsidiar de forma 

satisfatória as reflexões.  

A utilização do tempo das ATPCs será sistematizada conforme necessidade, 

porém a coordenação procurará dividir o momento das ATPCs da em pelo menos 

três partes importantes, sendo a primeira destinada às questões pedagógicas 

imediatas que surgem no cotidiano, um segundo momento destinado à formação 

continuada dos professores, tendo por base os referenciais teóricos propostos pela 

SEE, ou temas de estudo que venham a contribuir para a melhoria da prática de 

ensino do professor e um terceiro momento para troca de experiências e a interação 

entre os professores do Currículo Básico e das Oficinas Curriculares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE “LESBINO DE SOUZA ALKIMIN” 
RUA CEARÁ Nº 1.033 FONE (0XX17): 3639-1152 - CEP 15670-000 POPULINA-SP 

E-mail: e027121a@see.sp.gov.br  

 

13.1.2. Horário da Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo - ATPC  
Dia da semana Horário Público alvo 

 

Terça- feira 

 

15h10min às 16h50min 

Coletivo: Professores que 

atuam no Currículo Básico e 

professores que atuam nas 

Oficinas Curriculares  

 

Quarta- feira 

 

15h10min às 16h00min 

Professores que atuam no 

Currículo Básico  

 

13.1.3. Temário e Cronograma 

Temário e Cronograma 
 

Semana/Mês Tempo Temário a ser Desenvolvido 

4ª / Janeiro 03 aulas Normas de Convivências. 
Acompanhamento dos Coordenadores à sala 
de aula (Histórico de Colaboração). 
Sondagem/informações dos alunos dos 6º 
Anos e alunos novos para anexar ao Plano de 
Recuperação. 

1ª/ Fevereiro 03 aulas Vídeo Motivacional – Madalena Freire. 
Atividade Reflexiva. 
Informações Gerais: (informativo nº 
06/Projetos – Sabores da Leitura, 
Sustentabilidade, Pé no Chão e Olimpíada de 
Língua Portuguesa- Escrevendo o Futuro). 
Revendo algumas orientações e 
procedimentos diários (PCNPs – Edvaldo e 
Delizabeth). 
Oficinas Curriculares: Planejamento das 
atividades e Game Superação. 
Apresentação dos princípios, procedimentos e 
diretrizes do ENEM, SISU e PROUNI. 

2ª/ Fevereiro 03 aulas Vídeo Motivacional. 
Projeto Sala de Leitura – Professor Leitor. 
Aluno Protagonista. 
EAD Game Superação 2014. 
Planejamento das aulas: 
Currículo e Oficinas; 
Uso de materiais pedagógicos. 
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Agendamento da sala de vídeo 2014. 
Formação Continuada: 
Artigo: Estratégias de Leitura – Revista 
Presença Pedagógica. 
Trabalho em grupo: leitura, reflexão e 
socialização. 
ProEMI – Apresentação e encaminhamento 

das atividades nos diversos macrocampos. 
3ª / Fevereiro 03 aulas Atividade Motivacional: Como vencer na vida- 

Professora Mediadora; 
Formação Continuada de Professores: 
Estratégias de Leitura, Arranjos Espaciais em 
sala de aula e Participação juvenil como 
experiência educativa;  
Sondagem/informações dos alunos dos 6º 
Anos e alunos novos para anexar ao Plano de 
Recuperação. 
Oficinas Curriculares: Planejamento das 
atividades e Game Superação. 

4ª / Fevereiro 03 aulas  Análise das planilhas referentes a avaliações 
diagnósticas aplicadas - AAP; 
 Levantamento de dados referentes ao 
rendimento escolar de 2013, objetivando 
avanços dos alunos ou necessidade de 
encaminhamento à Recuperação. 

2ª / Março 03 aulas Estudando as diferentes modalidades de 
Recuperação: Recuperação Contínua e 
Paralela; 
Formação Continuada de Professores: 
Estratégias de Leitura, Arranjos Espaciais em 
sala de aula e Participação juvenil como 
experiência educativa. 

3ª/ Março 03 aulas Diferentes formas de Registro: Diário de 
Bordo, Planilhas Diagnósticas, Portfólios 
(elaboração). 
Formação Continuada de Professores: 
Estratégias de Leitura, Arranjos Espaciais em 
sala de aula e Participação juvenil como 
experiência educativa. 
ProEMI – Apresentação e encaminhamento 
das atividades nos diversos macrocampos. 

4ª / Março 03 aulas Planejamento de Atividades referentes ao 
programa de Recuperação Contínua; 
Socialização da Orientação Técnica do Game 
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Superação. 
Apresentação e proposta de integração dos 
conteúdos e questões do ENEM ao Currículo 
Oficial. 
ProEMI – Apresentação e encaminhamento 

das atividades nos diversos macrocampos. 
1ª / Abril 03 aulas Continuação das atividades referentes à 

elaboração dos planos de intervenção visando 
a Recuperação Contínua dos alunos; 
“Discutindo a Deficiência Intelectual: Avaliação 
Pedagógica, Plano de Ensino Individual e 
Adaptação Curricular”.  
Oficina: “A construção de uma escola 
inclusiva”. 
ProEMI – Apresentação e encaminhamento 
das atividades nos diversos macrocampos. 

2ª / Abril 03 aulas Avaliação: Retomada Conceitual: Leitura das 
Normas Regimentais para as Escolas 
Públicas Estaduais – 1998 – Capítulo III. Da 
avaliação do ensino e da aprendizagem. 
Artigos: 15, 20, 21, 22, 23, 40 e 41; 
Socialização dos Históricos de Colaboração – 
PCNPs. 
Análise do rendimento escolar. 
ProEMI  

3ª / Abril 03 aulas  Mobilização do Game; 
Projeto Brecheret; 
Entrega dos ovos de Páscoa. 
Instrumentos de avaliações utilizados e 
realizados no 1° Bimestre. 
ProEMI 

4ª/ Abril 03 aulas Quadro da Dinâmica de Potencialidades. 
Texto sobre a teoria das Inteligências 
Múltiplas – Wania Aparecida Boer. 
 Formação Continuada: Compreender e 
Ensinar - por uma docência da melhor 
qualidade – Terezinha Azerêdo Rios. 
ProEMI 

5ª / Abril 03 aulas  Análise de resultados do 1º bimestre. 
 Texto: A avaliação na escola (Estudo, 
pensamento e Criação- Unicamp). 
ProEMI 

1ª / Maio 03 aulas  Sugestões de modelo para a elaboração dos 
planos anuais de ensino pelos professores; 
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 Trocas de experiências bem sucedidas. 
Adequação Curricular – Elaboração de 
cronograma considerando a quantidade de AS 
e aulas previstas.ProEMI- Socialização e 
proposição de atividades. 

2ª / Maio 03 aulas Texto estímulo- A literatura como reflexão: 
Conto de Escola (Machado de Assis); 
Sugestão de acompanhamento sobre a 
definição dos planos anuais de conteúdos 
para disciplinas e séries nos bimestres; 
 Trocas de experiências bem sucedidas. 
Formação Continuada: Compreender e 
Ensinar - por uma docência da melhor 
qualidade – Terezinha Azerêdo Rios. 
ProEMI 

3ª / Maio 03 aulas Texto: Inclusão digital do Professor-formação 
e prática pedagógica; 
 Organizando o grupo de professores que 
participarão da capacitação em informática. 
 Reflexão do uso adequado do computador na 
sala de aula. 
Formação Continuada: Compreender e 
Ensinar - por uma docência da melhor 
qualidade – Terezinha Azerêdo Rios. 
ProEMI e PRODESC 

4ª / Maio 03 aulas Socialização das atividades do Programa 
Game Superção.  
Estudando atividades dos cadernos dos 
professores; 
Troca de experiências bem sucedidas. 
Promoção de estudos por área de 
conhecimento, visando à integração das 
competências, habilidades e conteúdos 
disciplinares. 
Formação Continuada: Compreender e 
Ensinar - por uma docência da melhor 
qualidade – Terezinha Azerêdo Rios. 
ProEMI e PRODESC 

1ª / Junho 03 aulas  Observação e reflexão de como os 
professores estão preparando suas aulas. 
 Retomada das estratégias usadas na 
recuperação Contínua dos alunos. 
 Instrumentos de consultas diários: Planos de 
Ensino, Planilhas de Acompanhamento. 
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 Relatos de professores. 
Formação Continuada: Compreender e 
Ensinar - por uma docência da melhor 
qualidade – Terezinha Azerêdo Rios. 
ProEMI e PRODESC. 

2ª / Junho 03 aulas Leitura: Nova Prática Pedagógica: Estratégias 
em sala de aula; 
 Análise dos cadernos do professor por 
disciplinas 
 Troca de experiências bem sucedidas. 
Concluindo a formação Continuada: 
Compreender e Ensinar - por uma docência 
da melhor qualidade – Terezinha Azerêdo 
Rios. 
ProEMI. 

3ª / Julho 03 aulas   Análise de resultados do 2º bimestre. 
  

4ª / Julho 03 aulas  Discussão: Como avaliar meus alunos? . 
Análise de resultados do 2º bimestre. 

5ª / Julho 03 aulas  Observação e reflexão de como os 
professores estão preparando suas aulas. 
 Retomada das estratégias usadas na 
recuperação Contínua dos alunos. 
 Instrumentos de consultas diários: Planos de 
Ensino, Planilhas de Acompanhamento. 
 Relatos de professores. 
Formação Continuada:Avaliação da 
Aprendizagem: Práticas de Mudança- Por 
uma práxis transformadora – Celso dos S. 
Vasconcellos. 
ProEMI. 

1ª/ Agosto 03 aulas  Texto estímulo- A literatura como reflexão: 
Carta Perdida (Profª.Valéria Bianchin Martin); 
  Encaminhamento individual do aluno para a 
recuperação - Língua Portuguesa; 
 Encaminhamento individual do aluno para a 
recuperação - Matemática. 
Formação Continuada: Avaliação da 
Aprendizagem: Práticas de Mudança- Por 
uma práxis transformadora – Celso dos S. 
Vasconcellos. 
Mais Educação, ProEMI e PRODESC  

2ª / Agosto 03 aulas  Texto estímulo- A literatura como reflexão: 
Um zero para as professoras (Regina 
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Drummond). 
 Análise da primeira situação de 
aprendizagem por disciplina e série- 2º 
semestre. 
Formação Continuada: Avaliação da 
Aprendizagem: Práticas de Mudança- Por 
uma práxis transformadora – Celso dos S. 
Vasconcellos. 
Mais Educação, ProEMI e PRODESC. 

3ª / Agosto 03 aulas  Organização do plano de aulas do Caderno 
do Professor: análise de caso (conhecimentos 
priorizados, competências e habilidades, 
estratégias, recursos e avaliação). 
 Trocas de experiências sobre as Situações 
de Aprendizagens aplicadas e seus resultados 
estratégias interessantes que deram certo. 
Formação Continuada: Avaliação da 
Aprendizagem: Práticas de Mudança- Por 
uma práxis transformadora – Celso dos S. 
Vasconcellos. 
Mais Educação, ProEMI e PRODESC. 

4ª / Agosto 03 aulas  Em busca da construção de um projeto 
interdisciplinar; 
Texto: A aquisição de uma formação 
interdisciplinar de professores (Ivani Catarina 
Arantes Fazenda); 
 Retomada: Planejando Agrupamentos 
Produtivos. 
Formação Continuada: Avaliação da 
Aprendizagem: Práticas de Mudança- Por 
uma práxis transformadora – Celso dos S. 
Vasconcellos. 
Mais Educação, ProEMI e PRODESC. 

1ª/ Setembro 03 aulas  A importância da rotina em sala de aula-
Quadro  para elaboração de uma  rotina; 
 Qual importância de revisar textos; 
 Revisão  de textos – PCN; 
 Revisão e textos- Obrigação de todos. 
Formação Continuada: Avaliar para promover 
– As setas do caminho – Jussara Hoffmann. 
Mais Educação, ProEMI e PRODESC. 

2ª / Setembro 03 aulas  Texto estímulo- A literatura como reflexão: O 
verbo for (João Ubaldo Ribeiro). 
 Planos de intervenção visando a 
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Recuperação Contínua dos alunos. 
 Análise das situações propostas nos planos 
de trabalho dos professores – retomada de 
conteúdos, refacção textual, atividades 
avaliativas. 
Formação Continuada: Formação Continuada: 
Avaliar para promover – As setas do caminho 
– Jussara Hoffmann. 
Mais Educação,  ProEMI e PRODESC. 

3ª / Setembro 03 aulas Texto para reflexão: ”Se a maioria da classe 
vai bem e alguns não, estes devem receber 
ajuda pedagógica” (Telma Weisz); 
Como os professores estão preparando suas 
aulas; 
Retomada das estratégias usadas na 
recuperação Contínua dos alunos; 
 Instrumentos de consultas diários: Planos de 
Ensino, Planilhas de Acompanhamento; 
Relatos de experiências bem sucedidas de 
professores. 
Formação Continuada: Avaliar para promover 
– As setas do caminho – Jussara Hoffmann. 
Mais Educação, ProEMI e PRODESC. 

4ª / Setembro 03 aulas  Atividades referentes à elaboração dos 
planos de intervenção visando a Recuperação 
Contínua dos alunos; 
 Análise das situações propostas nos planos 
de trabalho dos professores – retomada de 
conteúdos, refacção textual, atividades 
avaliativas; 
 Orientações sobre avaliações bimestrais. 
Formação Continuada: Avaliar para Promover-
As setas do caminho –Jussara Hoffman. 
Mais Educação, ProEMI e PRODESC. 

5ª / Setembro 02 aulas Texto estímulo- A literatura como reflexão: 
“Como ganhar o mundo sem sair do lugar” 
(Rosângela Veliago). 
Como devemos encaminhar situações de 
leitura para que os alunos se tornem leitores 
interessados e competentes. 
Análise das planilhas referentes à avaliações 
diagnósticas. 
 Trocas de experiências entre os professores 
por disciplinas. 
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Formação Continuada: Avaliar para Promover-
As setas do caminho –Jussara Hoffman. 
Mais Educação, ProEMI e PRODESC. 

1ª/ Outubro 01 aulas Resolução SE 02, de 12/01/2012: dispõe 
sobre mecanismo de apoio escolar aos alunos 
do Ensino Fundamental e Médio. 
Formação Continuada: Ensaios Pedagógicos- 
Como Construir uma Escola Para Todos-Lino 
de Macedo. Mais Educação e ProEMI. 

2ª / Outubro 03 aulas  Leitura: Em dia com a legislação-Resolução 
SE 24, de 5-4-2005, que dispõe sobre Escola 
em Parceria. 
Organização do plano de aulas do Caderno 
do Professor: análise de caso (conhecimentos 
priorizados, competências e habilidades, 
estratégias, recursos e avaliação); Trocas de 
experiências sobre a Situação de 
Aprendizagens aplicadas. 
Formação Continuada: Ensaios Pedagógicos- 
Como Construir uma Escola Para Todos-Lino 
de Macedo. Mais Educação e ProEMI. 

4ª / Outubro 03 aulas  A prática de reflexão sobre o ensino da 
Língua Portuguesa e matemática – PCN; 
 Organização da disposição física da sala de 
aula e dos materiais pedagógicos - de acordo 
os objetivos das atividades programadas. 
 Atividades para casa- Como estimular os 
alunos a realizá-las? 
Formação Continuada: Ensaios Pedagógicos- 
Como Construir uma Escola Para Todos-Lino 
de Macedo. Mais Educação e ProEMI. 

5ª / Outubro 03 aulas Texto estímulo- A literatura como reflexão: 
Hai-kais - (Millôr Fernandes e Paulo 
Leminski). 
Organização do plano de aulas do Caderno 
do Professor: análise de caso (conhecimentos 
priorizados,competências e 
habilidades,estratégias, recursos e avaliação). 
 Trocas de experiências sobre a Situações de 
Aprendizagens aplicadas e seus  resultados  
,estratégias interessantes que deram certo. 
Formação Continuada: Ensaios Pedagógicos- 
Como Construir uma Escola Para Todos-Lino 
de Macedo. Mais Educação e ProEMI. 
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1ª/ Novembro 03 aulas Levantamento de dados referentes ao 
rendimento escolar, objetivando avanços dos 
alunos ou necessidade de recuperação. 
Roteiro para escrita de relatório avaliativo. 
Como os professores estão preparando suas 
aulas. 
Retomada das estratégias usadas na 
recuperação Contínua dos alunos. 
Instrumentos de consultas diários: Planos de 
Ensino, Planilhas de Acompanhamento. 
Relatos de experiências bem sucedidas de 
professores. 
Formação Continuada: Enfoque Globalizador 
e Pensamento Complexo – Uma proposta 
para o currículo escolar – Antoni Zabala. 
Mais Educação e ProEMI. 

2ª / Novembro 03 aulas Texto estímulo- A literatura como reflexão: A 
mãe perfeita (Lucinha Araújo); 
Organização do plano de aulas do Caderno 
do Professor: análise de caso (conhecimentos 
priorizados, competências e habilidades, 
estratégias, recursos e avaliação); 
Trocas de experiências sobre as Situações de 
Aprendizagens aplicadas e seus resultados 
estratégias interessantes que deram certo. 
Formação Continuada: Enfoque Globalizador 
e Pensamento Complexo – Uma proposta 
para o currículo escolar – Antoni Zabala. 
Mais Educação e ProEMI. 

3ª / Novembro 03 aulas Texto estímulo- A literatura como reflexão: O 
homem que odiava a segunda-feira (Ignácio 
de Loyola Brandão); 
Estudando atividades dos cadernos dos 
professores; 
Análise das situações de aprendizagem por 
disciplina. 
Relatos de experiências bem sucedidas. 
Formação Continuada: Enfoque Globalizador 
e Pensamento Complexo – Uma proposta 
para o currículo escolar – Antoni Zabala. 

4ª / Novembro 03 aulas Momento de estudo: “O mecanismo e 
personalidade na aprendizagem da 
matemática; 
Organização do plano de aulas do Caderno 
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do Professor: análise de caso (conhecimentos 
priorizados, competências e habilidades, 
estratégias, recursos e avaliação). 
Trocas de experiências sobre as Situações de 
Aprendizagens aplicadas. 
Formação Continuada: Enfoque Globalizador 
e Pensamento Complexo – Uma proposta 
para o currículo escolar – Antoni Zabala. 

1ª/ Dezembro 03 aulas Texto estímulo- A literatura como reflexão: 
“Infância e poesia” (Pablo Neruda); 
Análise e socialização do desenvolvimento 
das situações de aprendizagem e se há 
tempo hábil para concluir as atividades 
propostas no currículo. 
Orientações sobre avaliações bimestrais. 
Formação Continuada: Enfoque Globalizador 
e Pensamento Complexo – Uma proposta 
para o currículo escolar – Antoni Zabala. 

2ª / Dezembro 03 aulas Texto estímulo- A literatura como reflexão “O 
peru de natal” (Mário de Andrade). 
Análise de avanços dos alunos e sugestões 
de possíveis intervenções. 
Formação Continuada (conclusão): Enfoque 
Globalizador e Pensamento Complexo – Uma 
proposta para o currículo escolar – Antoni 
Zabala. 

3ª / Dezembro 03 aulas b) Análise do desempenho e resultados anual 
dos alunos por disciplina e série. 
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