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“ ExistEm coisas quE não podEm sEr mEdidas 
pelos padrões convencionais. Elas têm outra 

dimensão . É o caso da fantasia; É o caso dos 

nossos sonhos! 
 

Podemos ter um sonho pequeno, que se transforme 

em algo muito maior. Ou podemos ter um grande 

sonho que, no decorrer do tempo, ajude a realizar 

pequenas coisas! 

  

Na verdade, não é o tamanho do sonho que se 

importa, mas o que vamos fazer com ElE.” 
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  PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” 

 

 – Princípios. 

 A Proposta Pedagógica desta Unidade Escolar, EE. “Donato Marcelo Balbo”, é o 

centro gerador, articulador, que embasa e implementa o Regimento Escolar e os  Planos de 

Gestão, de Curso e de Ensino. Esta Proposta Pedagógica, foi formulada a partir de 

pesquisas, questionamentos, reflexões e leituras por todo coletivo da escola, tendo como 

princípios, este coletivo, de estar observando em ser dinâmica, inovadora, atual,  em estar  

embasada pela legislação vigente, e nos seus princípios norteadores, de ética, de 

autonomia, de responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, dos princípios 

políticos, do exercício crítico, da criatividade, da diversidade de manifestações artísticas ou 

culturais entre outras, sempre observando estes princípios como valores culturais, sociais e 

morais a serem trabalhados. Procurando assim atender às necessidades próximas  e 

concretas dos seus educandos, ajudando-os a sanar problemas detectados em sua 

formação intelectual, através da transmissão de conteúdos, os mais significativos e 

concretos possíveis, apoiando-se então na linha crítico social, ou seja construir o 

conhecimento de forma a avançar sempre no processo ensino aprendizagem,  partindo da 

vivência e conhecimentos do aluno, de maneira flexível dentro de um padrão metodológico 

que possibilite aprendizagem significativa, que vise a interação entre a educação e a vida 

cidadã, alunos protagonistas de ações responsáveis, solidárias e autônomas na escola, na 

sociedade onde viva e conviva.  

 

 

 – Diretrizes -  A Escola, a Educação os Alunos 

- A Escola, através de sua Proposta Pedagógica trabalhara a inclusão de 
todos os seus alunos, desarticulando o seu nó, o fenômeno da retenção e evasão, 
propiciando a permanência, e o sucesso dos mesmos. 

- Aos Profissionais da Educação, desta Unidade, a busca para o 
aperfeiçoamento, para uma melhor formação, atualização de trabalho será contínuo, a 
valorização dos profissionais, o trabalho com a auto – estima, visando implementação de um 
trabalho pedagógico de qualidade. 

- A educação será um processo permanente de apropriação de novos  
conhecimentos e de formação, aprender a ser, aprender a aprender, aprender a 
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conviver, aprender a fazer, visto como necessidade e dever de participação de todos, 
alunos, professores, pais, escola, sempre norteados nos princípios da Lei de diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, devendo ser ministrada em igualdade de condições para 
todos, cada vez mais eficiente, propiciando a todos liberdade para aprender e ensinar de 
forma mais próxima e concreta possível. 

- A Educação Física e ainda todas as turmas de ACD. (Atividade Curricular 
Desportiva) estará para trazer aos alunos, conhecimentos específicos sobre as atividades 
físicas, e ainda para desenvolver modalidades específicas, de escolhas dos alunos 
conforme seu perfil e gosto, procurando oferecer de forma lúdica, prazerosa, criativa e 
organizada as diversas modalidades possíveis aos alunos dentro do seu nível de idade. 

- A qualidade social da  educação deverá traduzir-se na oferta da educação 
escolar para todos os alunos, adequada ao seu tempo, ao seu interesse, colaborando assim 
para sua inclusão social, tornando-os alunos aptos aos questionamentos aos seus 
problemas de vida, às tomadas de decisões, buscando soluções possíveis e necessárias 
para sua vivência e convivência no seu meio social, no seu trabalho. Esta qualidade de 
educação ainda pressupõe. 

- 1 – Organização Curricular baseado na interdisciplinaridade  e participação 
coletiva efetiva. 

- 2 – Competência técno-pedagógica 
- 3 – A Prática social e a experiência de vida dos alunos, sempre incluídas 

como elemento fundamental na organização dos conhecimentos, todo este enfoque, que é 
baseado na interdisciplinaridade, que objetiva a superação da fragmentação e da 
segmentação e ainda,  para o sucesso do aluno,  considerar seu ritmo, seu tempo para 
aprendizagem, firmando compromisso ético e político, com acesso ao conhecimento e a 
formação de cidadãos, Isto é formação integral, através de conhecimentos necessários, 
valorizando as ações coletivas, priorizando idéias e iniciativas que tragam retorno ao 
coletivo. 

- Esta proposta ainda estabelece: 
- 1 –  Avaliação inicial e diagnóstica para se ter indicadores de onde partir. 
- 2 – Avaliação processual ou reguladora e formativa que deverá implantar um 

conjunto de aferições ao decorrer do processo ensino – aprendizagem que mostrará ao 
professor se determinada tática pedagógica deu ou não resultado esperado.  

- 3 –  Avaliação Somativa ou Integradora, que é a do conceito final com base 
em tudo o que se observou de crescimento do aluno durante o ano letivo, sempre 
oferecendo instrumentos diversificados de avaliação, onde o aluno demonstrará o 
conhecimento adquirido, suas dificuldades e assim servirá para subsidiar o trabalho do 
professor. 

- Prevê o trabalho extra classe, organizando-o de forma clara e objetiva aos 
alunos e ciência dos pais, que seja todo ele de consulta ou não, para o crescimento, a 
autonomia e desenvolvimento dos alunos, trabalhando-se assim a recuperação paralela, 
com ou sem a colaboração da família  e em sala de.aula recuperação continua 
oportunizando sempre ao aluno melhor desempenho. 

- Aos alunos iniciantes das 5ªs séries , e ainda aos alunos trabalhadores do 
noturno, atendimento especial em todas as suas necessidades visando melhor 
aproveitamento, que o aluno aprenda a aprender sempre, contribuindo para que assim, 
diante de qualquer necessidade de aprendizagem, ele tenha autonomia  e busque o 
conhecimento. 
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- Que a busca do conhecimento em todas as áreas ou componentes, deva 

privilegiar a interdisciplinaridade e valorizar a articulação de embasamentos teóricos com 
valores voltados a vida e a cidadania.  
 -     A todos os alunos será oferecido atendendo a legislação em vigor 

oportunidades de recuperação,contínua em sala de aula pelo próprio professor, 

paralela,com trabalhos e tarefas extra classe pelo próprio professor, ou através do reforço,  

números em ação e trilhas de letras. 

 

 - Objetivos Básicos da Proposta 

- Ambiente cordial, afetivo e solidário na construção de todo trabalho coletivo e 
interdisciplinar com os alunos, e na presença participativa dos pais em todo processo. 

- A busca constante do resgate da competência e valorização dos 
profissionais da educação, através da transparência no trabalho, do compromisso, da 
responsabilidade e união de todo o grupo para um trabalho de sucesso. 

- Integração da escola através do exercício pleno de cidadania, para que os 
alunos possam ler, interpretar realidades sociais, econômicas e políticas, sabendo se 
posicionar, viver e conviver, reivindicar e lutar por seus direitos, tornando-se participativos 
no meio onde vive. 

- Incentivo à  articulação de ações educativas para a permanência e sucesso 
do aluno na escola, sendo parceiros e auxiliando-os em sua trajetória escolar, garantindo 
progressão contínua de conhecimentos. 

- Adequação da organização dos componentes aos interesses do aluno, 
sempre voltados para a busca da melhoria contínua da qualidade de ensino, embasada na 
interdiciplinaridade como forte ênfase no processo formativo, valorizando as experiências de 
vida dos alunos, na motivação para aprender a aprender, a serem criativos e sujeitos das 
ações da aprendizagem. 

- Possibilitar o aperfeiçoamento da aprendizagem nas diversas modalidades 
de formação, utilizando métodos, linguagens, recursos,ambientes físicos, os mais diversos, 
considerando a aprendizagem como apropriação de cidadania e superação de exclusão 
social. 

- Fortalecer e dinamizar os colegiados e Instituições Escolares, através do 
esforço consciente, do compromisso, ações que traduzirão em melhoria da qualidade de 
serviços prestados a toda comunidade escolar, aprimoramento no processo pedagógico. 

- Fortalecer o trabalho, em especial, o do professor no conhecer aptidões, 
dificuldades, história de vida dos alunos, e o estar atento aproveitando momentos favoráveis 
para desenvolver conceitos, valores, habilidades de aprendizagem para formação integral 
do aluno, propiciando experiências concretas, sendo incentivador e motivador 

- Estimular o contato com os alunos e seus pais no conhecimento e 
esclarecimento das regras, das normas, das leis, dos direitos e deveres, levando-os a refletir 
as necessárias mudanças de atitudes e assunção de compromissos para boa convivência e 
melhor aprendizagem, partindo do princípio que a escola é sistematizadora de 
conhecimentos que levam a prover todos os indivíduos de instrumentos para sua plena 
realização de seus interesses sociais, pessoais e de trabalho, capazes para sua convivência 
com melhor qualidade. 
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- Trabalho forte de Projetos Interdisciplinares para melhor desenvolvimento 

dos alunos, pois assim contarão com mais de um professor tratando das mesmas 
habilidades numa abordagem didática diferente, prevendo aplicações pedagógicas 
modernas, como uso da multimídia, internet, e demais recursos tecnológicos,  que até então 
não fazem costumeiramente parte da didática escolar.  

- Fortalecer e estimular a aprendizagem através da informática e de todas as 
fontes de acessos a ela como uso da multimídia, internet, produção vídeo-gráfica, e demais 
recursos tecnológicos, assim como conjunto de mensagens e os diversos meios de 
comunicação que até então não fazem costumeiramente parte da didática escolar e que o 
uso sistemático desta, facilitará a democratização para uma educação melhor levando o 
aluno a aprender a aprender. 

- . 
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PLANO DE GESTÃO 

   I - JUSTIFICATIVA: 

Linhas Básicas do Projeto pedagógico da Escol 

 A EE. “Donato Marcelo Balbo”, fez seu Plano de Gestão e demais 
Planos,,0bservando a legislação educacional em vigor e seus pressupostos 
educacionais e teóricos , norteadores e normatizadores na elaboração deste 
documento de rotina escolar, que prevê um Plano de Gestão como documento que 
traça o perfil da escola , conferindo –lhe identidade e ferramenta de trabalho,e, que o 
processo de gestão democrática deva ser fortalecido contemplando a intenção e 
ações comuns de todos os envolvidos norteando,  as ações intra e extras, e que por 
seu caráter flexível e dinâmico deva contemplar , detalhar ,operacionalizar nossa 
proposta pedagógica e regimento escolar, sendo indicador da educação a ser 
colocada em ação ,com a pretensão de ser uma Escola atual e atuante em seu 
meio,. uma escola curiosa compromissada com seu tempo. Para tanto contou na 
elaboração deste plano, com o compromisso e o envolvimento de todos, direção, 
coordenação, professores, alunos pais e funcionários. A Escola quer olhar o mundo 
de frente, procurando interpretar suas exigências de organização, de desempenho, 
de atualização. Quer sentir, conhecer, ser capaz de comunicar-se de forma 
moderna, coerente e  eficiente, bem a seu tempo. Uma escola que diante das 
reestruturações, do desenvolvimento crescente,  na tecnologia, no científico, no 
cultural , no  econômico, no trabalho, possa estar atuando por um novo perfil de 
cidadão, de trabalhador, de um homem atual, perseverante, participativo, solidário, 
envolvido, criativo no uso de todas suas potencialidades. A Escola neste momento 
está repensando seu papel,  procurando atender as necessidades, as exigências 
deste novo homem, preparando-o para exercer sua cidadania plena. Que esta 
escola, através de seu plano esteja sempre articulando idéias culturais, áreas de 
estudos, sempre num fazer coletivo, que estimule a reflexão, a crítica construtiva. 
Que o nosso aluno saiba ler o mundo, ter com ele um relacionamento melhor, mais 
compreensivo, procurando para isto trabalhar mais com a pluralidade do que com o 
singular,  mais significados, habilidades do que conteúdos específicos, usando 
sempre de muita clareza com seus objetivos, suas metas, suas competências a 
serem alcançadas. Que a  escola seja um lugar organizado para criar verdadeiro 
vínculo entre todos os seus seguimentos, visando construir identidade entre si e que  
os alunos, com suas aprendizagens adquiridas ao longo da jornada escolar; possam 
levar para suas vidas profissionais,capacidades que os tornem trabalhadores de 
seus tempos , procurando sempre construir mecanismos que os levem a assumir 
trabalho e produção,pensando no seu sucesso,próximo e distante, pensado-os 
alunos hoje, homens amanhã  .. 
 

Educar é formar pessoas humanizadas e felizes. Formar pessoas com ética, princípios e Projeto de vida 
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 I I - IDENTIFICAÇÃO 

  

 – Identificação da Escola 

EE. “DONATO MARCELO BALBO”-MERIDIANO 

  

 – Atos Oficiais 

Ato de Criação Lei nº 6889 de 20/08/62 

Data de Instalação – 02/03/68. 

  

 – Estrutura Hierárquica 

SE. Secretaria de Estado da Educação 

CEI. Coordenadoria de Ensino do Interior 

DE. Diretoria de Ensino – Região de Fernandópolis 

EE. “Donato Marcelo Balbo” 

  

 – Endereço 

Rua João Cainelli, 224l 

CEP: 15.625-000 

Fone: (017) 3475-1139, 3475-1252 e 3475-1363 

Email-e027005a@see.sp.gov.br  

Código CIE 27005 

Código FDE 2205 

CNPJ 49678519/0001-12 

  

 – Grau Modalidade 

mailto:Email-e027005a@see.sp.gov.br
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Ensino Fundamental     Ciclo II Regular  

Ensino Médio Regular  

  

 – Período de Funcionamento 

Manhã – 07:00 às 12:20 

Tarde – 12:30 às 17:50 

Noite – 19:00 às 23:00 

  

 – Equipe Gestora  

Neide Aparecida Riguetti Balbo Diretora 

Edvaldo Rui Morandin Vice-Diretor 

Marcos Roberto Andreoli  coordenador  EM 

Ezilda Nunes da Cruz silva coordernadora  EF II 

 

 

 

Mas, eu sei que onde se imagina fim do caminho, está plantado um marco de uma nova e 

possível estaca zero. 
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III – Diagnóstico  

  

 – Caracterização da Comunidade 

  
 – A Comunidade onde esta escola está inserida prestando serviços é 
Meridiano, este município que começou a ser desbravado na década de 1940, teve 
como desbravadores os Senhores João Machado, Ernesto Cavalin e outros 
pioneiros que a 18 de fevereiro colocaram o marco de fundação da Vila Maravilha! 
Com a formação desse primeiro núcleo populacional, outras famílias foram atraídas 
iniciando o desenvolvimento deste hoje município com sua sede localizada na zona 
fisiográfica do sertão do Rio Paraná, antiga alta Araraquarense, no espigão das 
bacias dos rios São José dos Dourados e Marinheiro, tendo suas coordenadas 
geográficas com longitude de H/GR50º00’- latitude sul 20º00. Este município tem 
altitude de 509 metros, dista da capital 543 Km, possuindo uma área de 254 Km2 . 

 O nosso município tem topografia ondulada, seu clima é temperado, com 
temperaturas que variam de 15 a 35º c. 
 A nossa vegetação regional é muito rica e hoje se encontra praticamente 
devastada nossas reservas florestais, hoje são apenas de 1200 hectares, havendo 
hoje um grande trabalho por parte da Secretaria de meio ambiente para recuperação 
da matas principalmente das matas  Ciliares. 
 O município possui alguns núcleos de povoamento, hoje conta com 
apenas um povoado distante 18 km do município, O Povoado do Santo Antonio do 
Viradouro, com 10% da população do município. 
 A população do município hoje é de 4.000 habitantes, desta , 70% 
residem na zona urbana e 30% zona rural. Este município chegou a Ter 10.000 
habitantes na década de 70 com 70% da população na zona rural, hoje a pecuária, 
substituiu as lavouras e a população rural diminuiu sensivelmente. 
 A economia do município fixa suas bases na agricultura e pecuária e hoje 
tem início modesto de direcionamento para a indústria, onde pequena parte da 
população tem buscado emprego, redirecionando as bases de algumas famílias que 
passam a ser industriários, assalariados. 
 O município é servido por rodovia e estrada de ferro. A ligação com a 
região é muito boa, sendo feito por rodovias e vicinais com asfalto. 
 A cidade hoje possui ligação e comunicação com outros municípios por 
linha de ônibus diários, o chamado ônibus circular, também através da telefônica, do 
rádio, das televisões regionais, entre outros. 
 No setor cultural, educacional e esportivo existe no município uma forte 
vontade política de atendimento e enriquecimento destes setores. O município conta 
com 01 escola estadual, EE. De Meridiano EE. “Donato Marcelo Balbo”5ª a 8ª séries 

e Ensino Médio,01 escola municipal ,de 1º a 5º ano EMEF Paula Zangrando e 
educação pré-escolar e maternal de 3 a 5 anos ,EMEI.Ernesto Cavalim.O município 
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Possui campo de futebol com medidas oficiais e arquibancadas, Quadra de Esportes 
coberta, Centro Cultural, Centros Comunitários, nestes funcionando vários projetos 
de práticas desportivas e culturais e também o Centro de Convivência do Idoso, 
todos em funcionamento. 
 No aspecto ambiental o município é servido pela SABESP com 100% de 
água tratada e esgoto com fossa com decantação moderna e de implantação 
recente dentro dos padrões modernos exigidos, longe da sede. 
 O lixo é coletado diariamente e o destino é um aterro sanitário municipal, 
controlado, demarcado por cercas e placas de informação a 2 km da sede, também 
no município já tem início a coleta seletiva do lixo. Por enquanto plástico, alumínio, 
papéis enfim o que é reciclável. O lixo das unidades de saúde e farmácias tem 
atenção especial e destino, sendo incinerados dentro do regulamento da Vigilância 
Sanitária, fazendo crescer sempre a consciência ecológica, a educação ambiental. 
 Meridiano é uma cidade bem traçada, tendo asfalto e calçadas em 90% 
do município, é uma cidade calma, bem cuidada, limpa, um povo ordeiro, hoje já 
com preocupação bem maior com o bem comum, com suas ruas arborizadas, 
observando-se o desenvolvimento, a educação ambiental, a preocupação com o 
verde e as vantagens que se tem com ele. 
 A preocupação com o visual, com o embelezamento do município é 
visível, os ajardinamentos, os gramados, iluminação moderna, as restaurações, 
enfim a valorização de um meio com visual mais bonito nas áreas públicas, dando a 
todos os munícipes o direito de usufruir o conforto e beleza destes espaços. 
 A nossa população com minoria residente na zona rural e constituída por 
classe média e classe média baixa, enfim trabalhadores não especializados com 
formação em 3º grau mínimo, serviço fixo ou vínculo empregatício, sendo 
trabalhadores diaristas da zona rural,hoje iniciando o funcionamento de uma usina 
de álcool e açúcar com exigência de alguma mão de obra especializada, a prefeitura 
municipal ainda é o maior agente empregador do município e também o responsável 
pelo transporte escolar, pela merenda escolar, sendo os alunos  totalmente 
atendidos com qualidade satisfatória. Esta população recebe atendimento médico 
ambulatorial e primeiros socorros na Unidade Médica municipal. 
 Toda esta população conta com os serviços educacionais com 
atendimento nesta escola de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e de 1ª a 3ª 
séries do Ensino Médio, e esta, tem procurado a participação de todos e dar o 
melhor atendimento e ensino  a todos do município, de várias maneiras, tentando 
conquistar pais e alunos com seu trabalho sério de qualidade responsável, passando 
transparência, oferecendo suas dependências físicas com cuidados e higiene no 
cotidiano aos seus alunos nos finais de semana para Escola da Familiae e também 
quando a comunidade necessite e apresente propostas de participação de interesse 
coletivo. 
 A escola procura ainda ser agente colaborador do desenvolvimento 
cultural no município, procurando cultuar as festas tradicionais do município com 
atenção especial a algumas datas e nestas, ter a participação de toda comunidade. 
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 A EE. Donato Marcelo Balbo colocou dados característicos de sua 
comunidade valorizando e subsidiando o trabalho de todos da Unidade procurando 
se adequar, e ser eficiente na sua missão de articular a apropriação do 
conhecimento e formação humana, de maneira geral a todos os munícipes. 
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 IV – Clientela 
  
 – A clientela desta Unidade Escolar que funciona em três turnos 
atendendo alunos do ciclo II e Ensino Médio Regular . Nos períodos da manhã, tarde 
e noite, não difere muito em suas características sociais, gosto etc, não havendo  
grandes distâncias de idades no mesmo período  são crianças convivendo com 
crianças e adolescentes com adolescentes,o que tem mostrado  a diferença de 
trabalho e atendimento a ser aplicado a cada agrupamento, diante das suas 
necessidades, para atender  diferença do comportamento dos alunos que chegam , 
séries iniciais, e os que estão nas séries finais . 
 Os alunos que freqüentam o 1º período das 07:00 hs às 12:20 hs, são 
alunos que residem na sede do município e rural,1º a 3º ano do E M, e 8ª série  do E 
F, estes alunos brigam por este período preferido e com maior número de alunos. No 
2º período das 12:30 hs às 17:50 hs recebemos alunos da zona rural e da sede, 
alunos que necessitam de transporte , todos alunos do EF de 6 º a 9º ano , No 3º 
período 19:00 hs às 23:00 hs a escola atende alunos do ensino médio trabalhadores 
e alunos da zona rural,conforme legislação só maiores de 16 anos , este é  o 
período com alunos com pouco hábito ou tempo para estudos, o que exige de todos 
da escola um trabalho intenso em sala de aula, na ministração dos conteúdos e 
também de conscientização sobre importância de estudos extra-classes, de leitura 
extra-classe, como fonte de prazer e desenvolvimento intelectual, social  e humano. 
Este trabalho também é realizado nos outros períodos, mas de forma menos intensa 
já que os alunos já estão respondendo melhor a este estímulo e constituir-se de uma 
clientela que os pais têm grau de escolaridade maior, dando mais importância à 
educação, contam com a escolaridade como fator de ascensão social dos filhos, 
gerando para a escola um estímulo e uma preocupação em estar oferecendo um 
ensino voltado às necessidades práticas de integração do nosso aluno na sociedade 
de forma produtiva, democrática, valorizando seu desempenho individual e 
estimulando o fazer junto, o crescimento coletivo, conforme propostas curriculares 
da SE.Como podemos perceber cada período tem caracteríscas próprias exigindo 
da escola respostas e trabalho diferenciado na busca de uma escola que busque   
oferecer o melhor. 
 Quanto aos pais dos alunos, ainda uma grande maioria agem de forma 
contraditória, esperam muito da escola, acham a escola necessária, importante, mas 
não chega nem mesmo a acompanhar a trajetória, o desenvolvimento escolar dos 
filhos,mais notadamente o ensino médio, esperam que a escola faça sozinha a 
formação integral e intelectual dos filhos, o que dificulta muito quando a escola 
depara-se com alunos, sem limites, sem exigência nenhuma de responsabilidades, 
etc.,exigidas pela família, nossa sorte é que este grupo é  minoria, mas a tendência 
é de crescimento, mesmo que lentamente o que tem  ocupado grande tempo e 
esforço de todos, para mudança de atitudes dos pais, dos alunos, contando também 
com a colaboração de órgãos fora da escola  .   
 Os nossos alunos do período noturno do  2º e 3º do ensino médio Regular  
são geralmente ou em grande maioria, alunos que chegam à escola cansados do 
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trabalho, 25% ou pouco mais trabalham na zona rural como empregados, bóias frias 
ou em suas pequenas propriedades, ainda empregadas domésticas, e empregados 
das poucas fábricas e comércio do município. Estes alunos depois da jornada de 
trabalho precisam ser estimulados para o trabalho escolar, as aulas necessitam ser 
criativas, dinâmicas, caso contrário os alunos se dispersam com facilidade e sentem 
sono. 
 A grande maioria dos nossos alunos em qualquer período apresenta-se 
com atitudes de respeito, solidariedade, responsabilidade com relação aos colegas, 
aos professores e com seus estudos, também apresentam participação espontânea, 
são criativos, jovens, bonitos, saudáveis que necessitam de atividades também 
extra-classe de lazer, de esporte, de cultura, os alunos deixam transparecer em sua 
grande maioria, que gostam da escola, que vem à escola porque gostam, e acham 
aqui ambiente ideal de convivência e aprendizagem, este grupo de alunos e seus 
pais são estímulos para toda a equipe escolar. 
 
 
 
V - Caracterização da Unidade Escolar - Histórico Escolar 

 

 A nossa Unidade Escolar hoje denominada EE “Donato Marcelo Balbo” teve seu 

Decreto de criação (Lei nº 6899 em 29 de agosto de 1962), por solicitação e empenho do 

senhor então prefeito municipal, Donato Marcelo Balbo e Câmara Municipal de Meridiano. 

 O Ato de Instalação é de 29 de fevereiro de 1968, publicado em 02 de março de 

1968, com a denominação de Ginásio Estadual de Meridiano para atendimento do 1ºciclo do 

ensino secundário e normal, pertencendo à Inspetoria Regional de Ensino de Votuporanga. 

 O primeiro Ano Letivo teve início a 23 de abril de 1968 com suas quatro salas 

funcionando no período da manhã com classes de primeira a quarta série com total de 127 

alunos, sendo os exames finais desta primeira turma realizados a partir de 27 de janeiro de 

1969. 

 Professores designados por portarias da viii Divisão Regional de Educação 

foram responsáveis pelo expediente até a remoção do primeiro diretor efetivo em 28 

/07/1973 e neste ano, a Unidade funcionava com 11 classes de Iº a 8º série no diurno. 

 Por Resolução SE nº 11 de 05/02/1974 foi autorizado a instalação de classes de 

1ª série do 2º graus. 

 O prédio desta Unidade escolar foi inaugurado oficialmente através da visita do 

Senhor Governador do Estado de São Paulo Laudo Natel no dia 31 de outubro de 1974. 
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 No ano de 1976 dia 27 de janeiro, através da Resolução SE nº 22 de 

21/01/1976, o Senhor Secretário de Estado dos Negócios da Educação efetua a 

reestruturação exigida pela 5692/71 e funde o GESC de Meridiano e o GE de meridiano 

passando a constituir Escola Estadual de 1º e 2º Graus de Meridiano, funcionando nos dois 

prédios do município. 

 A Unidade já separada novamente e funcionando com Ensino Fundamental de 

5ª a 8ª série e Ensino Médio, por ato do Senhor Governador Paulo Egídio Martins recebe a 

denominação de EEPSG “Donato Marcelo Balbo”, a 31 de agosto de 1978. Ato publicado a 

1/10/1978 tendo então a partir desta data seu Patrono Escolar, data que agora se 

comemora o Dia da Escola. 

 A EE “Donato Marcelo Balbo é a única escola do município que atende aos  

alunos de 5ª a 8ª série ensino fundamental e ensino médio e Ensino Médio do Município. È 

uma escola valorizada pela comunidade que a assiste em todas as necessidades, haja visto 

seu aspecto físico. 

 Mediante parecer 67/98, com mudanças no Regimento Escolar esta unidade 

passou a denominar-se EE. “Donato Marcelo Balbo”. 

  

  
 
“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.Escolas gaiolas prendem.Escolas asas fazem voar.” 
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 VI - Prédio 
  

 – O Prédio da EE. “Donato Marcelo Balbo” tem boa localização na sede do 

município, localiza-se na parte central do município em área alta com uma vista privilegiada, 

verde, rua tranqüila, o que lhe confere estímulo e calma para o trabalho, sendo o município 

pequeno, a escola é próximo a tudo, o mais, com que esta se relaciona ou necessita. É um 

prédio com construção sólida, que data de 1968, com uma área de 2.163,08 m² bem 

distribuída, possuindo os seguintes ambientes: 06 salas de aula, mais 01 sala de aula 

adaptada (laboratório), 01 sala de informática, 01 sala para vídeo,01sala de recurso DM, 

todas com equipamentos mínimos necessário para seu bom funcionamento e demais 

equipamentos audiovisuais, 01 ampla biblioteca recém construída, estes ambientes, para 

uso da escola contemplam totalmente as necessidades pedagógicas da escola, contamos 

ainda com 01 sala para diretor, 01 sala para vice-diretor, secretaria, sala do professor, sala 

dos coordenadores, 01 depósito recém construído, cozinha e refeitório também com recente 

adaptação, pátio coberto com palco e dois vestiários, 02 sanitários para alunos, masculino e 

feminino, 02 sanitários para o administrativo e professores masculino e feminino. A área 

externa da escola total é de 5.787,59 m², nesta área encontra-se a parte que atende a 

Educação Física, contando com 01 quadra de esporte descoberta e 01 quadra de esporte 

coberta com palco, 02 vestiários e 02 sanitários e também a casa do zelador. A escola 

possui muros em todo o seu redor, brancos e sem nenhum sinal de agressão. Todo o 

aspecto físico da escola está em bom estado de conservação, sendo que em fins de 2002 e 

início de 2003 recebeu melhorias em seu aspecto físico e aumento de construção já 

incorporada nesta caracterização. Tudo o que a escola havia projetado e até mais, foi 

realizado no quadriênio 2007 2010, A Escola foi contemplada com remodelação da, sala de 

informática e sua  ampla biblioteca tem recebido atenção especial,estando neste momento 

esta  sendo implantada a Sala  de Leitura em ambiente físico que oferece bom espaço e 

conforto a todos que dela fizerem uso.   .A adaptação no refeitório deixo-o mais adequado e 

bonito , oferecendo mais        conforto. Todo espaço não construído da escola esta sendo 

ajardinado calçado  embelezado a cada ano com a verba TRATO NA ESCOLA, estes 

aspectos físicos ou áreas gramadas e ajardinadas está para oferecer conforto, comodidade, 

procurando uma perfeita integração e uso, a apropriação destes espaços pelos alunos 

funcionários, professores e comunidade, está para melhorar a convivência do meio físico 

com seus usuários. No quadriênio 2011/2014 a escola continuará a ver o espaço físico 

como muito importante para acolher todos os seus professores, funcionários, alunos e 

comunidade em geral através dos seus projetos, acreditando que melhorando os aspectos 

físicos, melhore também os aspectos educativos. A escola tem como objetivo básicos e 

como meta imediata , escola sempre de pintura nova,conservada, cobertura do corredor 

para a quadra coberta . Procurando deixar a escola sempre conservada e assin sendo 

atrativa, bonita, e podendo mostrar que alunos educados conservam este patrimônio tão 

importante para suas vidas e seu desenvolvimento em todos os sentidos. 
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VII - Recursos Físicos e Pedagógicos 
 
   A escola além dos recursos físicos privilegiados conta também com 
equipamentos e recursos pedagógicos de 1ª geração. 
 Na Sala de Informática todos os computadores estão ligados a internet, 
e o computador servidor esta ligado direcionados e orientados pelos estagiários, nos 
quais professores ,alunos e toda comunidade podem fazer uso desta ferramenta o 
professor através dela também  pode fazer uso de CD ROOM  para o coletivo. 
 Na Sala de Vídeo podemos usar um computador também ligado a uma 
TV de 29 polegadas ou data show com telão , onde pode ser visualizados 
trabalhados, qualquer tipo de didática atual ,moderna.. 
  A Biblioteca conta com um acervo de mais  10.000 livros modernos, 
todos bem distribuídos, mesas e cadeiras confortáveis, ventilação, boa iluminação 
oferecendo o conforto necessário para toda a consulta necessária ,para os alunos e 
comunidade em geral, e ainda na  mesma, oferece , acervo específico de qualidade, 
para consultas e estudos aos docentes .  
                Sala de Leitura  no mesmo espaço físico e com  uso de todos materiais , 
mobiliário , acervo e demais objetos passa a funcionar a SALA DE LEITURA ,Projeto 
com objetivos específicos  e professor designado responsável pelo projeto conforme 
legislação específica . 
                 Laboratório – este ambiente foi encontrado pela direção já deteriorado e 
por mais de uma vez foi feita solicitação de reforma à FDE, para que ficasse em 
situação de uso adequado. Hoje ele esta sendo usado como Sala Ambiente para 
ciências, , biologia e física, por ser uma sala que esta equipada com mesas, bancos 
e materiais para estes componentes curriculares. 
 A Sala do Professor Coordenador conta com computador ligado à 
internet, e impressora matricial. 
 A Secretaria está equipada com quatro computadores, todos ligados a 
Intragov, sendo um para cada funcionário e todos com impressora jato de tinta. 
 A escola possui ainda máquina fotográfica digital, filmadora, aparelhos de 
som,rádios, violão, teclado e pequeno acervo de fanfarra , todos estes equipamentos 
e espaços físicos ou materiais, estão à disposição dos professores, estão, para o 
enriquecimento da didática das aulas e atualização a toda comunidade escolar. 
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   VIII -  Recursos Humanos   
  

     “Para se trilhar por um caminho, alguém precisa desbravar este 
caminho” 

 

  
 Projeto  de Apoio Técnico Administrativo e Pedagógico  
 
  O corpo administrativo da escola ,o corpo docente e a equipe gestora ,  formam  a 
Equipe Escolar. São funcionários comprometidos que desempenham 
satisfatoriamente suas funções. Como podemos observar todos com algumas 
exceções apresentam grau de escolaridade acima do exigido para o cargo ou 
função. 
                 
 Todos da escola – Corpo Docente, Corpo Administrativo deverão estar 
sempre abertos a toda capacitação promovida pela DE, pela escola, e ainda através 
de leituras sugeridas, as mais diversificadas possíveis. 
 O núcleo de apoio técnico administrativo   e pedagógico é organização 
com a flexibilidade necessária com o objetivo de efetivar um conjunto de funções 
destinado a propiciar suporte técnico e pedagógico às atividades docentes, 
colocando à disposição recursos físicos e pedagógicos disponíveis , conjunto de 
recursos que estarão para o melhor desenvolvimento de todo o trabalho  da equipe 
escolar , buscando o objetivo maior  que está, para melhor desenvolvimento das 
atividades junto aos pais, aos alunos  e aos próprios colegas procurando o bem 
maior , melhor qualidade de serviços prestados  colocando-se à disposição conforme 
as necessidades, com a meta sempre de oferecer o melhor trabalho em prol de toda 
equipe escolar,alunos, e comunidade . . 
 
 
             Compõe este núcleo: 
 Merendeiras 
 Agente de Serviço Escolar 
 Agente de Organização Escolar 
 Secretário 
 Professor Coordenador 
 Vice Diretor 
 Diretor 
                  
                A Equipe de Gestores tem como missão, colocar-se para o trabalho 
sempre de forma interessada, procurando conhecer e colocando-se à disposição do 
seu grupo de apoio, funcionários, professores e sua comunidade, e com eles formar 
uma equipe, buscando sempre soluções a todos os problemas e suas aspirações, e 
discussão para estabelecimento de metas, diretrizes da proposta pedagógica e do 
plano escolar ,com suas  metas ,etapas, organização e tudo o mais que deva ser 
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articulado, estabelecido , implantado fazendo acontecer o coletivo escolar, o que 
sem dúvida deve ser sempre estimulado , incentivado ,cobrado,sendo estes o 
grande responsável pelo sucesso da escola .    
               Ao dar vigência aos objetivos elementares esta equipe de gestores estará 
conferindo sua real função, tendo ainda a missão de acompanhar todo o processo 
com sua presença dialogo incentivo sendo sempre o grande motivador para o 
trabalho permanente de reflexão e avanços ou retomadas quando necessário. 
Estará sempre  atento para o crescimento de todos e seu particularmente ,do seu 
grupo de apoio, dos professores, dos alunos dos índices positivos da escola, 
combatendo o individualismo nestas buscas e valorizando o coletivo , o trabalho em 
equipe ,estabelecendo metas e objetivos claros e bem definidos . O fazer conhecer 
objetivos metas, Regimento Escolar normas disciplinares, a visualização e o 
conhecimento destas estará  para o sucesso da escola .Os colegiados e instituições 
escolares também deverão ter por parte dos gestores atenção especial e busca 
constante da valorização, buscando uma gestão participativa e democrática e 
responsável em todas as dimensões, pedagógica financeira  ,participativa ,de 
pessoas , com bastante transparência do burocrático e pedagógico usando de 
criatividade perseverança , vontade e certeza de que este é o caminho para alcançar 
índice melhores em todos os setores 
                O núcleo de gestores técnico e  pedagógico desta unidade, composto pelo 
diretor, vice-diretor, professor coordenador, estará observando todas as suas 
atribuições e competências, buscando os princípios básicos para suas relações 
profissionais e interpessoais, observando os direitos e deveres seus ,e de todos, 
suas responsabilidades individuais e coletivas e ainda dos bens comuns da unidade, 
e o patrimônio público 
 
               Compõe este núcleo 
 
                Diretor efetivo 
               Vice-Diretor-professor efetivo de educação física da escola, designado. 
               Professores Coordenadores- professor efetivo de matemática EM e 
professora efetivo de geografia.   
 
  
 
  
 Quanto à Direção da Escola:- 
  
 O Diretor desta unidade com formação no antigo ensino normal conta com 
10 anos de efetivo exercício em classe de 1ª a 4ª série, com formação em geografia 
com 5 anos de efetivo exercício com acumulo de cargo, vice diretor e diretor 
substituto desde 1985 e diretor efetivo a partir de 1991, com trabalho exercido 
sempre nesta mesma comunidade de Meridiano, com exceção por 5 anos no 
ingresso de diretor na cidade de  Valentim Gentil sem necessidade de mudança de 
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residência, o que facilita o conhecimento de toda a comunidade escolar, contando  
com mais de 30 anos de exercício como profissional da educação missão: 
 -: Nada mais educa do que o exemplo de esforço,dedicação , a dinâmica 
do envolvimento da escola e comunidade para o sucesso de todos os trabalhadores 
desta unidade. 
 Desenvolvimento: ao colocar-se para o trabalho de forma interessada, 
primeiramente em conhecer o seu grupo de apoio, funcionários e professores, sua 
comunidade, seus alunos e suas famílias, com seus problemas e suas aspirações, 
para a partir daí abrir ampla discussão para estabelecimento das diretrizes gerais 
para a proposta pedagógica, metas e objetivos ,o plano da escola, com suas etapas 
e organizações e tudo o mais que deve ser articulado, estabelecido e implantado 
para assim fazer acontecer o coletivo escolar democrático que é sem dúvida, o que 
deve ser estimulado, incentivado e cobrado buscando maneiras deste coletivo 
acontecer e ser o grande responsável pelo sucesso dos alunos e  da escola. Ao dar 
vigência aos objetivos elementares e fundamentais esta direção estará  conferindo 
sua real função, tendo ainda a grande missão de acompanhar todo o processo 
durante todo o ano letivo, sua presença, deverá junto com o diálogo honesto,  
incentivo, ser o grande motivador para o trabalho permanente, para reflexão, para os 
avanços ou retomadas quando se fizer necessário, visando o crescimento de todos, 
seu particularmente,do seu grupo de apoio dos professores, dos alunos, dos índices 
gerais da escola, combatendo o individualismo, estabelecendo objetivos e metas 
simples, claras, bem definidas que a escola deverá alcançar. A viabilização destas 
estará para o sucesso da escola. Os objetivos, metas, regimento escolar, normas 
disciplinares deverão estar explícitas a toda a comunidade escolar. Os colegiados e 
instituições escolares deverão ter por parte desta direção escolar atenção especial e 
valorização, na busca de efetiva gestão democrática de participações, transparência 
e compromisso, merecendo todo empenho para descentralização responsável, 
principalmente na aplicação dos recursos financeiros, sempre com aval e 
participação dos mesmos, com a transparência entre diferentes segmentos para a 
passagem do mundo burocrático para o pedagógico da ação use o máximo de 
criatividade, vontade, perseverança e certeza, que este é o caminho para se 
melhorar e alcançar índices melhores de qualidade em todos os setores e aspectos, 
observando seus deveres de:  

- Promover a eleição dos membros do Conselho de Escola com base no 
artº 95, capitulo XV, Lei Complementar 444/85 e do Conselho. 

- Coordenar, organizar e controlar as atividades desenvolvidas no âmbito 
escolar. 

- Zelar pela manutenção e conservação do prédio escolar, dos bens 
patrimoniais 

- Promover a integração escola-familia-comunidade.prestigiando todas 
instituições e colegiado e com eles ganhar, agregar a comunidade 

- Criar condições e estimular experiência para o aprimoramento 
educativo através de estudos contínuos . 
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 Acompanhamento:  
 a- Da aprendizagem e dos Índices Gerais apresentados pelos alunos   
este acompanhamento junto aos alunos e professores será feito; 

- Através do diagnóstico inicial com participação de todos os alunos 
através de uma redação com correção nos moldes do SARESP, aplicada nos meses 
de fevereiro e dezembro. 

- Do acompanhamento em sala de aula sempre com registro da 
apreciação em livro próprio sobre metodologia do professor, participação e 
envolvimento dos alunos com a aula. 

- Acompanhamento por amostragem através dos cadernos dos alunos, 
com aluno e sua aplicação, sua organização, com o professor, suas correções, suas 
apreciações e vistos nos cadernos dos alunos. 

- Nos conselhos de classes, o aproveitamento geral da classe e dos  
componentes. 

- Dos devidos registros feitos pelo professor em seu diário de classe e 
nas necessárias intervenções com o aluno e pais. 

- Dos alunos com média inferior através das fichas de acompanhamento 
para especificar suas dificuldades  e as necessárias interferencias aos mesmos. 
 b- Das Atitudes: No trato direto com todos os seguimentos da unidade 
escolar no dia a dia e de todos os seguimentos e com a comunidade em geral. 
 
Vice Diretor de Escola:- 
O vice-diretor de escola desta unidade escolar, com formação em educação física e 
geografia, com efetivo exercício em educação física desde 1985, diretor substituto 
na EEPG(R) do povoado Santo Antonio por 3 anos, diretor substituto desta U.E. de 
1997 a 1999 e vice diretor até o presente ano letivo, sempre trabalhou nesta 
comunidade com exceção de 2 anos trabalhando na cidade vizinha de Valentim 
Gentil. Com bom relacionamento na comunidade por sempre residir na cidade, o que 
facilita o conhecimento de todos, sendo então mais de vinte anos de efetivo 
exercício como profissional da educação. 
Visando um completo entrosamento entre o Diretor e Vice Diretor, para um 
desenvolvimento harmônico da escola tornando-a o centro de interesse do 
professor, aluno e comunidade tendo em vista o bem comum e a melhoria da 
qualidade de ensino. 
São atribuições do Vice – Diretor todas as estabelecidas e previstas na Lei nº 10.261 
– no Regimento Escolar e estas nortearão sempre todos os trabalhos a serem 
executados. 

- Participar da elaboração do Plano Escolar; 
- Participação em capacitações: Participante de cursos recentes 2005 – 

2006: TIC (Tecnologia Informação e Comunicação), Progestão, Curso de Gestão 
Educacional na Unicamp. 

- Coordenar as atividades relativas à manutenção e conservação do 
prédio escolar, 

- Mobiliário e equipamentos da Escola; 
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- Controlar o recebimento e consumo de gêneros alimentícios 
destinados à Merenda Escolar; 

- Coordenar as atividades pedagógicas da escola além das 
direcionadas ao bom desempenho dos trabalhos na escola; 

- Acompanhar a execução do Projeto de Coordenação  do Ensino 
Fundamental; 

- Acompanhar os projetos com a comunidade nas atividades  
desportivas e culturais; 

- Organizar e fazer funcionar a Biblioteca da Escola, orientando os 
professores e sugerindo atividades fins; 

- Vistoriar diariamente os sanitários dos alunos   - Masculino e Feminino 
para que esteja bem limpos; 

- Coordenar as atividades do Ensino Noturno – Ensino Fundamental e 
Ensino Médio; 

- Observar diariamente a limpeza das salas de aulas, pátio, quadras 
esportivas e área verde da escola; 

- Por em execução os Projetos de Saúde. 
 Quanto ao Professor Coordenador 
 
 Introdução: Diante da relevância da atuação de coordenar uma equipe e 
dela também fazer parte, no processo pedagógico de uma unidade escolar, o 
professor coordenador pedagógico que dispõe segundo certa ordem e método, que 
organiza, que arranja, deverá usar sempre: a importância da articulação e integração 
da equipe escolar no desenvolvimento do projeto pedagógico da escola, objetivando 
aprimorar o processo de ensino e aprendizagem de qualidade; a necessidade de se 
garantir a integração curricular no ensino fundamental e médio; potencializar o 
trabalho articulado entre a escola e as equipes de supervisão e da oficina 
pedagógica da diretoria de ensino, trabalhar como professor coordenador 
pedagógico significa voltar a atenção para o esforço de constituição da identidade 
profissional, ser articulador dos diferentes segmentos da escola, encarar como 
prazerosa a convivência  intelectual com os colegas envolvidos com o projeto 
pedagógico coletivo, bem como ter um bom relacionamento com pais e alunos a 
quem o PCP deverá orientar, em muitos momentos, contribuindo assim para o 
fortalecimento da escola pública como um espaço democrático  de educação. 
  
 Perfil Profissional:  
 Os Professores Coordenadores Pedagógico desta unidade escolar,  com 
suas habilitações e competências necessárias para coordenarem o pedagógico do  
ensino médio e ensino fundamental, tem formação necessária para o exercício de  
suas funções, e são participantes de todos os cursos de atualizações, aprendizagem 
significativas , para evolução positiva do seu currículo  . 
 Ainda conta com mais características que compõem o perfil desse 
profissional: 
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- Pesquisador do conhecimento prático e teórico, desenvolvendo no 
professor o habito de pensar e entender o que faz para poder modificar o seu 
trabalho prático de sala de aula. 

- Leitor das necessidades da equipe de professores e transformá-las em 
ações de trabalho; 

- Propositor de desafios, motivando e estimulando o crescimento 
individual e do grupo, 

- Acreditar na educação como um processo político que pode levar a 
transformação do ser humano. 
 
 Atribuições: 

- Participar do processo de elaboração e implementação da proposta 
pedagógica da escola; 

- Assessorar a direção da escola na articulação das ações pedagógicas 
desenvolvidas pela unidade escolar; 

- Auxiliar a direção na coordenação do diferentes projetos, inclusive de 
reforço da aprendizagem; 

- Assessorar a direção da escola na relação escola/comunidade. 
- Subsidiar os professores no desenvolvimento de suas atividades 

docentes; 
- Potencializar e garantir o trabalho coletivo na escola, organizando e 

participando das HTPCs; 
- Executar, acompanhar e avaliar as ações previstas no projeto 

pedagógico da escola; 
- Estabelecer sistemáticas de trabalho articulado com a DE. (equipe de 

supervisão e oficina pedagógica) para a garantia de alcance das metas e resultados; 
- Analisar sistematicamente, com a equipe de professores os resultados 

do desempenho dos alunos, obtidos nas avaliações internas e no Sistema de 
Avaliação Educacional da SEE., para fins de planejamento; 

- Identificar demandas e prioridades para a educação continuada dos 
professores; 

- Acompanhar através de múltiplas estratégias de trabalho, as ações 
estabelecidas no plano escolar para avaliar o alcance das metas propostas... 
 
 Objetivos gerais: 

- Desenvolver um trabalho de crescimento profissional do professor e, 
portanto da melhoria da qualidade de aula , 

- Levantar as necessidades docentes e transformá-las em um plano de 
ação, onde apareçam as transformações que deseja obter na prática do professor; 

- Buscar elevar os índices de aproveitamento dos alunos, promovendo 
seu levantamento e análise junto aos professores e a direção; 

- Estimular o trabalho em equipe; 
- Articular as diversas disciplinas levando-as a interdisciplinaridade; 
- Conduzir os diversos segmentos a uma boa comunicação entre si; 
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- Articular os diversos segmentos da escola para a construção e 
implementação do seu trabalho pedagógico; 

- Fortalecer a integração escola/comunidade 
- Criar projetos voltados para o resgate de valores, buscando trabalhar o 

ser humano; 
- Promover projetos de melhoria da qualidade de vida através de 

atividades educativas, recreativas, culturais e de prevenção, envolvendo todos os 
segmentos da escola, bem como a comunidade; 

- Acompanhar e analisar sistematicamente com a equipe de professores 
os resultados do desempenho dos alunos, obtidos em avaliações internas e 
externas, para as devidas tomadas de decisões  
 
                  Professor Mediador Escolar 
                  O Professor Mediador Escolar ,teve através,da Resolução ,SE 3,de 28-1-
2011,Instrução Conjunta CENP/ DRHU de 27-1201, atribuídas,30 horas aulas 
semanais, sendo 25horas em atividades com alunos instrumentadas pela Res/1-de 
20-1-2011 que dispõe sobre o exercício das atribuições de Professor Mediador 
Escolar e comunitário do Sistema de Proteção  Escolar,com o objetivo de dar 
prosseguimento à implantação gradativa desse sistema para a eficácia e a eficiência 
desse sistema  nas ações  nas escolas da rede pública estadual e seu 
aprimoramento cujas atribuições consistem –O Professor Mediador Escolar estará 
co as seguintes atribuições principais ; 
             -Colaborar na eficiência e eficácia nas ações da escola ,apoiando no 
processo de justiça restaurativa  adotando práticas de mediação dos conflitos no 
ambiente escolar ; 
            -Orientar professores na prática, no trabalho de mediação de conflitos nas 
providências quando do deparo diante do bullyng em sala de aula ; 
            -Orientar os pais dos alunos  ou responsáveis sobre o papel da família no 
processo educativo ; 
           -Analisar os fatores de vulnerabilidade e risco que os alunos podem estar 
expostos , orientando ,fazendo encontros  reuniões tendo conversas particulares ; 
            -Serviços de orientação das famílias ou responsáveis quanto a procura de 
serviços de proteção social ao escolar;  
           -Identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares a serem 
realizadas das pelos alunos fora do período para melhorar a aprendizagem; 
          - Buscar formas de orientação e apóio aos alunos na prática de seus estudos . 
 
           PROFESSOR SALA DE LEITURA  
 
 
          -O Professor admitido para a função docente na sala de leitura deverá ter o 
seguinte perfil profissional ; 
         -Ser leitor assíduo , mantendo-se sempre bem informado e atualizado por meio 
dos jornais e revistas que a escola recebe ; 
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        - estar inserido nas atividades do cotidiano da escola  
         -Ter domínio de programas e ferramentas de informática  
         -  Ser propositor e executor de ações inovadoras e criativas , de acordo com a 
Proposta Pedagógica da escola , que incentivem a leitura e a construção de canais 
de acesso a universos culturais mais amplos sendo articulador das disciplinas do 
currículo ( leitura e escrita ) desafiando  o aluno a ser leitor; 
        - Ser inspirador de projetos e colaborador das ações que estejam para o melhor 
desenvolvimento do currículo, para que aja melhor aprendizagem; 
       - Ser apóio ao desenvolvimento do hábito de aprender através da leitura literária 
e informativa ;  
 
Professores Readaptados  
 
Os Professores Readaptados ,todos readaptados por problemas de saúde , cada um 
com seu número de aulas, cumprem sua carga  horária, de acordo com  as 
necessidade da escola , cumprindo seu rol de atividades, conforme determinação do 
caps. todos tem seu posto e horário a ser cumprido na biblioteca da escola,  fazendo 
assim com que o atendimento aconteça em todos os períodos , tendo ainda cada um 
responsabilidades;pelo acervo (,recuperação , organização,ambiente propício á 
leitura), organização e distribuição do cadernos bimestrais do alunos, pelo Grêmio , 
por projetos, pela confecção dos murais , pela recuperação de alunos em fase de 
alfabetização, pela decoração da escola em datas especiais , entre tantas outras 
necessidades que a escola apresenta . Em 2011, com a transformação da biblioteca 
em Sala de Leitura , estarão todas à disposição , apoiando, para que esta seja ainda 
mais, um lugar para irradiar e difundir cultura e aprendizagem  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
.    
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    Acompanhamento e Avaliação do Processo: 
  
 1 - A conscientização do Projeto Pedagógico da escola será pelo 
acompanhamento do trabalho dos professores através dos registros de diário de 
classe, visita às salas de aulas, portifólios ,preparo das aulas, cadernos dos alunos; 
estas são, fontes essenciais para saber como se desenvolvem as aulas e os 
conteúdos. 
 - Verificação de interesse dos professores em se atualizar 
pedagogicamente através do uso de material didático disponível na U.E caderno do 
aluno caderno do professor, livros didáticos  entre outros da escola e da  DE.; 
 - Acompanhamento via diálogo professor e coordenador, onde o professor 
expõe como anda o trabalho docente, mostrando os outros registros que ele julga 
necessário, devendo esta conversa ser registrada por escrito em caderno específico 
de acompanhamento pedagógico; 
 - Utilização e análise de dados através dos gráficos de rendimento 
escolar; 
 - Reuniões periódicas com os alunos representantes de classe, onde os 
mesmos darão seus depoimentos e sugestões; 
 - Reuniões com professores em HTPCs para discussão coletiva, análise e 
propostas de mudanças; 
 - Observação de trabalhos, cartazes, murais, mudanças de hábitos e 
costumes... 
 - Da conservação geral da escola, do seu mobiliário. 
 - Da interação professor X aluno, do relacionamento para superar as 
dificuldades: 
 - Das atitudes dos alunos 
 - Acompanhamento do uso dos materiais didáticos; 
 - Acompanhamento da interação escola/comunidade 
 
 2 – É essencial que após a aplicação de uma atividade, ou no 
desenvolvimento de um projeto, faça-se a avaliação da etapa desenvolvida 
averiguando o que se conseguiu, o que manter, o que modificar, de que forma 
avaliar, com quem avaliar, se os objetivos foram atingidos, quais as mudanças 
observadas nas pessoas envolvidas e no ambiente, quais as dificuldades 
encontradas no processo, que providências tomar. 
 Como o trabalho com seres humanos jamais caminha numa linha reta, 
caberá então, ao professor coordenador intervir para que o projeto pedagógico não 
se distancie dos objetivos propostos. 
 O Objetivo maior do acompanhamento de um projeto de desenvolvimento 
pessoal e social de jovens é verificar como a ação está acontecendo, compreender o 
seu funcionamento e analisar a necessidade ou não do replanejamento. O 
acompanhamento também é feito pelo grupo dos envolvidos no processo e havendo 
possibilidade, por alguém de fora do trabalho, o que amplia o olhar sobre o 
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processo, inclusive observando a ação dos facilitadores, no sentido de apoiá-los na 
análise e aprimoramento de sua prática. 
  Quanto ao administrativo da Escola 
 
 O secretario de escola efetivo Márcia Sebastiana  Lopes Galhardo e 
Toshimitsu Murakami OFA ,enquadrado, ambos com ensino superior completo 
contando com mais de  25 anos de exercício na função de secretário de Escola.  
 Conta ainda com quatro Agentes de Organização Escolar, Alicio Nunes da 
Cruz, com formação de nível superior, bacharel em Ciências Contábeis, conta com 
mais de 20 anos de exercício na função, todos exercidos nesta Unidade Escolar. 
Osmar Roberto Lucon, com formação de nível superior, bacharel em Ciências 
Contábeis com mais de 20 anos de exercício na função, todos exercidos nesta 
Unidade Escolar. Edvaldo Stefanin também com formação em nível superior, 
bacharel em Administração, conta com mais de 12 anos, exercidos na EE de 
Meridiano e nesta  Unidade Escolar. Sandra Aparecida Fernandes com formação de 
Ensino Médio com 12 anos de efetivo exercício nesta Unidade Escolar. 
  
 Atividades: Manter a documentação e escrituração escolar em dia no 
que se refere à organização dos prontuários dos alunos e professores e a expedição 
de documentos. 

- Manter registros relativos a resultados dos professores de avaliação e 
formação. 

- Receber, registrar, distribuir e expedir correspondências, processos e 
papéis em geral que tramitem na escola, organizando e mantendo o protocolo e 
arquivo escolar. 

- Manter registro de material permanente recebido pela escola e 
elaborar inventário anual dos bens patrimoniais. 

- Organizar e manter atualizada o documentário das Leis, Decretos, 
Regulamentos, resoluções, Portarias e Comunicados de interesse da Escola. 

- Atender pessoas que tenham assuntos a tratar na escola. 
 
 A Unidade Escolar conta também com um Agente de Serviço Escolar, 
Libertima Malavazi com formação  de nível médio, com mais de 13 anos de exercício 
no cargo todos exercidos nesta Unidade Escolar, um Auxiliar de Serviços do QSE., 
Geni aparecida Alves com formação do Antigo Normal, com mais de 30 anos de 
exercício nesta Unidade Escolar, duas professoras readaptadas e seis servidores 
municipais ,serviços gerais, sendo duas merendeiras ,dois inspetores de alunos ,um 
servente,um zelador  
 Atividades: 
                 -  Responsabilidade pelo atendimento a comunidade escolar na biblioteca. 
zeladoria, vigilância e atendimentos de alunos; 

- Limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do 
prédio escolar; 
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- Controle, manutenção e conservação dos mobiliários, e equipamentos 
de materiais didáticos e pedagógicos; 

- Controle, manutenção, conservação e preparo da merenda escola. 
-     Cotrole e orientação dos alunos. 
Corpo Docente. 

  
 Esta U.E. conta com uma equipe de docentes composta em sua minoria 
de docentes Efetivos e maior número de  Ocupantes  de Função Atividade. 
 Estes docentes são co-autores da Proposta Pedagógica, sabem 
exatamente quais são os princípios, os objetivos, metas e ações estabelecidas, 
priorizadas, e ao encontrarem dificuldade em seu trabalho quanto a técnica, 
procedimentos, recursos, devem estar solicitando, ajuda, acompanhamento da 
direção da coordenação e mesmo dos ATPs. Da DE. 
. 
– O Perfil do Professor Ideal 
. 
 O perfil do professor ideal é o de quem esta 100% comprometido, 
engajado, na Proposta Pedagógica da Escola e o Currículo estabelecido. 

- O que é Valorizador e facilitador do trabalho coletivo na Unidade. 
- Profissional estudioso, pesquisador, dando exemplo a seus alunos, 

sempre com novas idéias educacionais. 
- O Profissional que valoriza e usa todo material pedagógico e 

ambientes disponíveis na escola, e ainda todas as publicações possíveis, livros, 
jornais, revistas em sala de aula, incentivando a leitura com seu exemplo a todos os 
alunos e ainda novas linguagens como da informática, da televisão, do vídeo, 
oferecendo novas e enriquecedoras oportunidades de metodologias; 

- O mediador em sala de aula, sempre com suas aulas preparadas, 
pensadas, buscando com elas sanar dificuldades dos alunos quando houver ou 
avançar com segurança nos prosseguimentos da aprendizagem. 

- O profissional que traz informações mas também faz a formação de 
todos os seus alunos com a consciência de estar sempre buscando a melhoria da 
qualidade de ensino. 

- O professor assíduo, solidário, organizado, participativo, com as 
atividades educacionais, 

- O profissional simpático, facilitador do entrosamento, comunidade, 
escola, aluno, 

- Ser estimulador, conhecedor, valorizador das diferenças individuais, 
contribuindo para permanência do aluno na escola, com aproveitamento máximo dos 
conteúdos, e desenvolvimento máximo das habilidades e conceitos.: 
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 Gestão e Convivência 
  
 Gestão Democrática = Será o suporte operacional de todas as 
relações e serviços. 
 A gestão desta Unidade Escolar deverá estar voltada para uma gestão 
Democrática para que a autonomia seja garantida pela pluralidade de idéias, formas 
de concepções, padrões, e que sejam vivenciados fortalecidos, para as ações 
busquem a coerência, a equidade, a co-responsabilidade de todos os envolvidos 
profissionais, colegiados e instituições auxiliares da escola, APM. – Conselho de 
Escola – Conselho de Série – Grêmio Estudantil, Comissão de Normas e Disciplina. 
 
 – Relação Profissional e Convivência. 
 As Relações Profissionais deverão estar pautadas no respeito mútuo, na 
solidariedade, na valorização de todos os profissionais, do local de trabalho, este 
visto como local de participação de convivência agradável, de realização 
profissional, com o lema. Não Somos Obrigados a Nos Amar Uns aos Outros, Mas 
nos Respeitarmos Sim, respeito, tolerância, bondade é questão de praticá-las, 
exercitá-las, para que assim sejamos mais fortes, com uma convivência melhor e 
conseqüente crescimento humano. 
 
– Os Direitos e Deveres 
 Os direitos e deveres que pautarão a convivência e os trabalhos 
profissionais nesta unidade serão os previstos por lei. 
 
 
“Tecendo a Manhã” 
Um galo sozinho não tece uma manhã: 
Ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito  
E o lance a outro; de um outro galo 
Que apanhe o grito que um galo antes 
E o lance a outro; e que de outros galos 
Que com muitos outros galos se cruzem 
Os fios de sol de seus gritos de galo, 
Para que a manhã, desde uma teia tênue, 
Se vá tecendo, entre todos os galos. 
E se incorporando em tela, entre todos, 
Se erguendo tenda, onde entrem todos, 
Se entretendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
Que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
 uma teia tênue, 
  João Cabral de Melo Neto. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

 
  Identificação dos Problemas após Diagnóstico 

 
 – Identificados problemas após caracterização e Diagnóstico é que se 
eles  existem, é  para que cada instituição setor, categoria ,  possa através da sua 
resolução abrir horizontes, fazer conquistas e crescer, com a participação de toda a 
equipe escolar e comunidade solidárias e conscientes dos mesmos,trabalharem, 
resolvê-los . De modo geral sempre existe a consciência do longo caminho a ser 
percorrido e dos entraves. O comprometimento dos pais com a escolaridade, com a 
aprendizagem, com a formação geral, é um problema que a escola vem priorizando. 
A valorização da escolaridade, a busca do pai para o acompanhamento e aí o 
comprometimento necessário, hoje vital para a escola, sem ele a escola não 
conseguirá melhorar sua qualidade. A participação da comunidade como parceira 
em trabalhos voluntários ainda é muito pequena, a resistência é grande, de modo 
geral os pais quando chamados para participação em atividades festivas, palestras, 
e até reuniões se fazem presentes, podemos contar com a grande maioria, quando 
para desenvolvimento de projetos que necessite ajuda financeira, ou participação 
com trabalho voluntário, encontramos barreiras que estamos tentando eliminar. A 
APM e o Grêmio Estudantil também ainda não funcionam em sua totalidade, em 
todas as funções há ainda a necessidade do mesmo trabalho, Ex: Diretor Social 
estar trabalhando pelo social da escola conforme suas atribuições e assim também 
os outros cargos eletivos dentro das instituições ou agremiações. 
 Quanto a todos os projetos então, onde envolva a ajuda financeira, 
participação e envolvimento, de modo geral, é necessário muito trabalho, estamos 
através de reuniões e atividades diversas buscando o envolvimento do maior 
número possível de elementos da comunidade e com muita dedicação, com o 
exemplo,  transparência no uso dos gastos, exposição das necessidades que temos 
e que podem estar prejudicando a qualidade, o rendimento da escola, enfim, 
socializando os problemas, as idéias, os sucessos, as perdas e trabalhando 
,mostrando, também como os problemas sociais que não são criados pela escola, 
mas que aqui adentram através dos alunos, das famílias e que devemos estar 
pensando em soluções para esta nossa comunidade e clientela especificamente, e 
para tanto nos preparando, estudando, atuando, sintonizados na busca das soluções 
para o cumprimento dos mínimos de nossa missão de educadores e de escola  
inclusiva. 
 – Os problemas para o trabalho de Superação dos mesmos. 
Identificam-se como: 

a) Participação dos Pais acompanhamento da vida escolar dos filhos 
b) Valorização da Escolaridade 
c) Evasão 
d) Disciplina 
e) A didática e os recursos didáticos 

 
IIdentifica-se como causa dos problemas: 
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- A falta de um número satisfatório, de pais participativos que 
acompanhe, incentive, cobre a vida escolar, que dê importância à escolaridade, que 
esteja em sintonia com a escola nas questões cognitivas, formativas e afetivas dos 
alunos, que por motivos vários detectados, trabalho árduo para garantir mínimos 
necessários do pai e da mãe para a família,e assim com total falta de tempo para 
acompanhamento da educação escolar e garantindo limites e valores na formação 
dos filhos. 

- A falta de perspectiva para o mundo do trabalho, ou ascensão ao 
trabalho, através da escolaridade, causando desinteresse, deixando a escola de ser 
necessária, importante, gerando nos alunos apatia, indisciplina. Isto tudo também 
gerado pela didática do professor, ou ainda pela falta de recursos didáticos que seja  
motivador, prazeroso para os alunos, ou ainda conteúdo fora  do interesse do aluno, 
muito difícil, muito fácil, são motivos para os problemas que a escola identifica como 
causas entre outros. 
 
– O Acesso a Utilização dos Ambientes e Materiais.  
 Todos os ambientes escolares, todos os equipamentos, materiais 
pedagógicos e escolares são coletivos, de uso de todos, com a observação que o 
que é coletivo também deve ter seu uso democrático, e para tanto deverá ser 
agendado, ser rigorosamente usado dentro dos critérios de uso, com todos os 
cuidados necessários para sua conservação, os materiais, salas ou equipamentos 
devem ser deixados sempre em ordem para o próximo usuário, O lema deve ser 
“tenho todo o direito de usar, mas a obrigação de conservar para que o próximo 
também use”. 
 
  
– Plano de Aplicação Recursos Financeiros 
 Objetivo: Prever os recursos e suas aplicações nas necessidades da 
escola para o ano letivo em curso. 
  
 Ao início do ano letivo ainda não temos previsão de que a escola contará 
com alguns recursos financeiros extras ou específicos para alguma área da qual 
tenha necessidade, mas ao fazer o seu Plano Anual de Aplicação Financeira, ela faz 
levantamento e prioriza. 
 Para o físico da escola ainda temos algumas necessidades que atendidas 
iriam beneficiar a parte pedagógica, o bem estar das pessoas que aqui trabalham ou 
estudam melhorando assim, o desempenho e aproveitamento de ambos. 
  
 A – no pátio descoberto da escola onde estão as quadras, parte 
reservada a Ed. Física à construção de caixa de areia para prática de saltos e 
também pequena quadra com areia para voley de areia, ainda uma parede para 
treino de arremesso de bola para basquete. Melhoria e enriquecimento condições 
que favoreçam a  diversidade da pratica de Ed. Física.  
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 B – na parte pedagógica, a escola queria contar com o laboratório, a 
escola já possui este ambiente, há muito tempo foi substituído por sala de aula por 
deteriorização, de seus materiais, como também da parte física, seus tanques, pias 
instalações hidráulicas e elétrica tudo funcionando mas nada que atraia bela beleza 
ou modernidade . 
 C – no que tange também parte pedagógica,na sala de informática, a 
escola gostaria de contar, com mais computadores para condições mínimas das 
aulas programadas para aquela sala, a escola possui13 computadores e precisaria 
ria demais 03 para o uso de 02 alunos por computador para melhor trabalho 
pedagógica.   
  As verbas previstas pela escola são – 03 parcelas trimestrais da FDE. 
para reparos em geral da parte física do prédio; lâmpadas, fechaduras, pequenos 
consertos, materiais de limpeza. Parcela única da FNDE prevista para o 2º semestre  
com porcentagem para material permanente e  para materiais de consumo os 
quais,no período de aplicação, verifica-se junto aos professores, funcionários, 
alunos, Conselho de Escola suas maiores necessidades dentre as levantadas, 
prioriza-se e aplica-se a verba. Também o mesmo processo é usado para a verba 
Despesa Miúda prevista , usadas para compras miúdas em geral, que hoje é feita 
através da  empresa que ganhou a licitação e são feitas através do computador . 
Este roteiro de intenções de aplicações não prevendo outras verbas, ou atividades 
com fins lucrativos a serem realizadas pela APM que poderão ser feitas com fins 
previstos especificamente para projetos ou necessidades da Escola. 
  
– Recursos Físicos Disponíveis 
 A EE. “Donato Marcelo Balbo” conta com os seguintes Recursos Físicos 
em situação boa ou satisfatória: 
 06 salas de aula com  55,50m² 
 01 sala de aula adaptada (laboratório) 71,60m² 
 01 sala de informática com 45,24m² contando com 13 computadores 
interligados,” 17 cadeiras estofadas de tecido, 12 mesas, persianas e ventiladores. 
 01 sala de vídeo e recursos com 50m², com 01 rak de ferro alto, 01 
televisor de 29”, 01 vídeo cassete, 01 armário com fitas para TV, 01 tela branca 
9,00m² para projeção, 01 aparelho de rádio CD e toca fitas, 01 retroprojetor, 01 
aparelho episcópio, 01 Flip Chart, cortinas pretas e ventiladores. 
 01 sala abrigando biblioteca com 93,60m² , 05 prateleiras duplas 13 
prateleiras simples, 04 mesas quadradas, 03 mesas retangulares, 25 cadeiras 
plásticas, mais de 10000 livros, 45 coleções inclusive a Barça 
 01 sala do diretor 12,20m² 
 01 sala do vice diretor12,20m² 
 01 secretaria 20,20m² 
 01sala medindo 24m sala de recursos D M 
                 01 sala de coordenação 
 01 sala de professor 35,00m² 
 01 cozinha 22,00m² 
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 01 despensa de cozinha 6,40m² 
 01 sanitário aluno masculino 21,70m² 
 01 sanitário aluno feminino 21,70m² 
 01 sanitário professor e administrativo feminino 5,20m² 
 01 sanitário professor e administrativo masculino 5,20m² 
 01 depósito 24,40m² 
 01 quadra de esporte coberta 600,00m² com vestiários 20,93m² e palco 
31,50m² 
 01 quadra de esporte 600,00m² 
 01 pátio coberto 300,00m² com 02 vestiário 10,00m² cada um e palco com 
31,70m² 
 01 refeitório 94,56m² com mesas fixas de ardósia 
  
  
– Recursos Assistenciais e da Comunidade 
 Saúde – . 
  diante de qualquer problema de saúde dos alunos, os mesmos são 
encaminhados ao posto de saúde com atendimento em geral, ambulatorial, ou de 
primeiros socorros. Aos alunos que detectamos problema de visão os mesmos 
também são encaminhados para consulta através da Unidade Básica de Saúde. 
Ainda pensando na saúde do aluno a escola faz ou participa de todas as campanhas 
estaduais e ou municipais, como: vacinação, prevenção da dengue, da cólera, do 
piolho e outras. 
 Merenda – A escola conta com este recurso assistencial e faz a ressalva 
que podemos sem duvida nenhuma dizer que é de qualidade ótima, tanto na 
diversidade de pratos, como na limpeza, no aspecto de apresentação, na qualidade 
e na quantidade. 
 Materiais Escolares: a todos os alunos são entregues os quites de 
materiais no início do ano letivo e depois na necessidade do aluno a escola tem 
suprido as necessidades dos alunos comprovadamente carente . 
 Camisetas de Uniformes: O Uniforme escolar (camiseta) de uso 
obrigatório também é dado aos alunos carentes. 
 O atendimento do Conselho Tutelar: com alunos com dificuldades de 
relacionamento humano, familiar, ou escolar, sempre na busca por uma convivência 
harmoniosa, mais tolerante e respeitosa, com todos os seres humanos. 
 Com a casa da agricultura colaborando nos diversos projetos de melhoria 
da qualidade de vida e do meio ambiente. 
 Ainda com as diversas industrias na medida que podem demonstrar a 
automação a disciplina dentro de uma industria e suas máquinas. 
  
– Recursos Materiais 
 Bens Móveis –  
 Relação dos bens móveis (equipamentos) que a escola possui 
 03 aparelhos de vídeo 
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 01 aparelho de TV 20 polegadas 
 04 aparelhos de TV 29 polegadas 
                 03aparelhos de dvd) 
 04 rádio com CD play 
 01 aparelho grafoscope 
 01 planetário 
 01 macrópticon com 10 telas – spinlight 
 05 globos terrestres 
 01 balança para Educação Física (peso e medida) 
 01 aparelho retro projetor 
 02 compassos de madeira 
 25 figuras geométricas 
 01 jogo emborrachado letras maiúsculas e minúsculas 
 50 fitas de vídeo TV escola 
 27 fitas de vídeo Um Salto para o futuro 
 24 fitas diversas 
 01 tela branca 3x2 para projeção 
 02 aparelhos pirógrafos 
 02 quadro móvel 
 06 caixas de material dourado 
 01 jogo de mapas atualizados 
 01 jogo de caixas de som ambiente  (todos ambientes) 
 02 violões 
 01 teclado 
 01 aparelho micro para TV 
 02 expositores de ferro para cartazes (multi uso) 
 01 aparelho de episcópio 
 01 – maquina fotografica digital 
 01 câmera filmadora 
 04 microfones com fio 
 02 microfones sem fio 
 01 jogo de cortina para teatro 
 02 mimeógrafos 
 02 grampeador 
 02 furadores 
  
 O uso dos ambientes e materiais incluem a escola como um todo e em 
especial a sala de aula e seus móveis, ai é que deve se iniciar o trabalho, da 
conservação, uso democrático, ambiente bonito, gostoso de se utilizar, de se estar, o 
devido respeito com o que é coletiva. 
 O livro didático também hoje é um material pedagógico disponível para 
todas as series e componentes curriculares e deve estar tendo  atenção especial 
como material pedagógico  . 
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– Relações Sociais. 
 
 A Escola e sua Comunidade. 
 A Relação Social desta Unidade deverá ser a melhor possível, a Escola 
não pretende ser um corpo estranho dentro de sua comunidade, deverá então 
manter bom relacionamento, buscando ajuda, parceria, promovendo, valorizando, 
priorizando a participação de todos os segmentos, mas também participando, e 
esperando através desta convivência, estar sintonizando idéias, reflexões, 
promovendo o crescimento humano. 
 
 

“O MUNDO PRECISA DE MÁQUINAS, MAS MUITO MAIS DE HUMANIDADE” 

 
 

 – Desatando os nós 
 
 A Escola sendo sempre  um lugar especial,devendo  receber todos os 
alunos e pais, que a buscam, num ambiente agradável, motivador, limpo, 
organizado,de aprendizagem, formação integral, formação formal, passando a sua 
comunidade a importância e o valor que a escola deve ter, fazendo parte desta 
comunidade, sendo coletiva, inclusiva, valorizando esta coletividade a necessidade 
que a escola tem de ser preservada, e trabalhando através da motivação, de 
oficinas, de projetos, estando atenta aos problemas, buscando sempre romper com 
as amarras e avançar na busca de melhor qualidade de educação, atingindo as 
metas propostas do IDESP. 
 
 
- Objetivos maiores da escola 
 
 Os objetivos da Escola têm como princípios a luz dos progressos, da 
Ciência, da Comunicação, da Informática e outras fontes e dos meios de acesso a 
elas a democratização destes acessos, para uma educação melhor, como o aluno 
pode chegar às informações para obter o conhecimento “Aprender a aprender” 
(“Educar não é encher um cântaro, mas acender um fogo”). 
 Ocupar-se da Ciência e Tecnologias para melhorar as condições de vida, 
elevar o padrão de vida. “Aprender a fazer”, a função do conhecimento e da 
técnica para mudança de vida de postura diante dos problemas. Fazer da educação, 
dos processos formativos da vida familiar, da convivência em grupos na sociedade e 
no convívio escolar, a interdependência, os conflitos, a necessidade de 
compreensão mútua de intercâmbios pacíficos de harmonia, daí a necessidade de 
“Aprender a Conviver” de se trabalhar a boa convivência harmoniosa entre os 
diferentes. 
 Desafio “Aprender a ser”, tarefa permanente da educação, da escola, 
desenvolver integralmente o educando, explorar talentos, criatividade, habilidades, 
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tais como memória, raciocínio, imaginação, capacidade física, sentido, estética entre 
outros, enfim a necessidade de compreender a si mesmo, aos valores éticos e 
sociais. 
 Os conteúdos sociocultural deve oferecer vivências denominada à 
qualidade devida, ao exercício da convivência solidária, a convivência com os 
diferentes, à leitura e interpretação do mundo em constante transformação com 
capacidade de tomar iniciativas para o seu bem e o bem comum. 
  
 

METAS – 2011 
 

 O espaço escolar sendo lugar onde os alunos, sujeitos do processo 
educativo consigam todo este desenvolvimento sempre numa perspectiva, 
democrática e cidadã. 
 
- Metas:    

A Escola Priorizou estas metas e ações a serem implementadas e deseja obter através 

delas, êxito a curto, médio e longo prazo. 

 Todas as metas e ações estarão sendo trabalhadas, objetivando sanar 

problemas detectados e fazer o crescimento de todos, alunos e trabalhadores da educação 

desta Unidade Escolar. 

 
Meta 01 - Estimular o trabalho coletivo. 
  
 Objetivo: Aglutinar os professores, bem como toda comunidade escolar 
para o desenvolvimento de trabalho em equipe, condição essencial para a melhoria 
do fazer pedagógico em sala de aula. 
 Ações: Ações necessárias à consecução dessa meta, do ponto de vista 
da formação do alunado: 
 1 – Ação comum dos professores em relação ao trabalho em sala de aula 
com base num documento consensual, ouvidos pais e alunos, no qual se levará em 
consideração. 

- Postura de professores e alunos em sala de aula; 
- Apoio da direção como suporte da ação conjunta. 

 

 2 – Ações necessárias à consecução da meta do ponto de vista pedagógico: 

- Estabelecimento da interdisciplinaridade entendida como uma forma 
de integrar os professores no trabalho coletivo, desenvolvidas a partir:- 

a) da coordenação entre as disciplinas; 
b) da permanente troca de informações sobre os conteúdos desenvolvidos 
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c) durante os bimestres nas HTPCs, a fim de que todos saibam o que está 

ocorrendo nas aulas de outras disciplinas; 
d) elaboração de projetos interdisciplinares em conjunto; 
e) do estudo do meio. 

 

 3 – Da introdução dos temas transversais nos planos de ensino. 

 

 Etapas:-  

 1 – Sobre a ação comum dos professores: 

- Elaboração de documento a ser assumido por todos os professores quanto à 
sua atuação em sala de aula; 
 2 – Sobre o planejamento de conteúdos integrados: 

- Esboço do Plano Anual de conteúdos a ser desenvolvido nas horas de 
atividades livres dos professores, conteúdos esses os mais próximos possíveis da realidade 
e do cotidiano do aluno. 

       3 – Avaliação bimestral dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula para 
as devidas tomadas de decisões, objetivando encontrar  os pontos de contato entre 
as disciplinas a fim de levar o aluno a compreender a unidade de conhecimento em 
HTPCs. 

4 – Quanto aos temas transversais: 

- Integração dos temas transversais nos planos de ensino em todas as 
disciplinas: orientação sexual, combate às drogas e a violência, preservação do meio 
ambiente, ética, etc. 
 

  

Meta 02: Integração Escola-Comunidade 

  

 Objetivo: Fazer com que a comunidade se torne mais participativa nos eventos 

da escola (projetos, palestras, cursos, atividades recreativas, etc..) e co-responsável na 

educação formal de nossos jovens. 

 

Ações:  

 1 – Participação de professores, funcionários, pais e alunos na APM, Conselho 

de Escola e Conselho de Série; 
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 2 – Reuniões com pais, professores e alunos a ser realizada sempre que houver 

problemas emergentes para analisar; 

 3 – Eventos de lazer e cultura com a participação de alunos, pais e professores e 

pessoal de apoio; 

 4 – Execuções culturais e recreativas com acompanhamento de alguns pais; 

 5 – Contribuição voluntária de serviços, cursos, à comunidade escolar. 

 6 – Parceria de empresas, lojas, Prefeitura, Posto de Saúde... nos projetos 

educativos e culturais da escola. 

 

 

Meta 03: Desenvolvimento da Cidadania 

  

 Objetivo: Possibilitar a participação efetiva do cidadão na produção e usufruto 

de valores, a relação entre pessoas (as vivências e convivências). Participar de uma 

sociedade com direitos e deveres. 

  

 Ações: trabalho dos professores no sentido de levar os alunos a compreender 

seus direitos e obrigações a partir: 

 1 – Das normas de convivência inseridas no regimento da escola; 

 2 – do plano de ensino dos professores que incluirão os temas transversais, 

quanto à incorporação, por parte dos alunos, de noções de civilidade com elaboração de 

cartazes e outros, portanto os conceitos que se querem interiorizar, projeção de vídeos 

pertinentes; 

 3 – De palestras e Dinâmicas proporcionadas pela escola ou voluntariado da 

comunidade. 

 4 – De ações de profissionais da OAB atuando com palestras; 

 5 – de visitas a determinados lugares ou instituições, museus, auditórios, 
teatros, etc., fazendo-os ver as normas de cada seguimento. 
                     
 
  Meta  04: Desenvolvimento da comunicação 
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 Utilizar uma boa comunicação no dia a dia escolar e o bom relacionamento com o 
mundo da comunicação. 
  
 Objetivos: Estimular a importância da comunicação e convivência em 
equipe; 
 - Refletir sobre a comunicação e os meios de comunicação de que o 
homem  dispõe para se comunicar, entre eles e o audiovisual; 
 - Propiciar  e estimular aos diversos segmentos da unidade escolar a se 
relacionarem com o mundo da comunicação e em especial com a linguagem e 
produção audiviovisual;sabendo filtrar,e fazer auto avaliação do que ver, aproveitar. 
 - Aprofundar a atuação no ecossistema comunicativo que domina os 
vários espaços da vida social e do qual emerge outra cultura, outro modo  de ver e 
ler, de pensar e aprender. 
  
Ações: 
 1 – Colocar em prática a educomunicação “Sem comunicação não há 
solução”  
 2 – trabalhar com linguagem clara ,culta e concisa. 
 
 
Meta  05: Valorização da Escola, dos estudos, da educação formal. 

 
Objetivo:-  
 Valorização da Escola, dos Estudos, da Educação Formal, como forma de 

adquirir cidadania e superação de exclusão social, que todos se posicionem a atender ‘as 

responsabilidades para apropriação de aprendizagem e conhecimento com proposta de 

jogos e desafios que agucem a curiosidade e conseqüentemente a aprendizagem. 

 

Ação nº 01 – Através do trabalho de toda a equipe escolar os alunos e seus pais, estes  

deverão ter conhecimento, esclarecimento, através de estudos do Regimento Escolar, das 

Regras Regimentais Básicas, das Normas sociais Gerais, das Legislações Vigentes do 

Município e Constituição Brasileira, de seus direitos e deveres, levando-os a refletirem sobre 

suas atitudes e  mudança quando necessário, para uma melhor convivência, tendo 

conseqüentemente na escola, melhor aproveitamento e formação humana. 

 

Ação nº 02 – Desde o início do ano letivo reuniões com os professores, em seguida com os 

pais e os alunos uma vez por mês, no final de cada período ,com duração aproximada de 

uma hora para estudos e reflexão, iniciando pelo Regimento Escolar, Estatutos, em todo seu 
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teor regendo a andamento escolar, a vida do escolar e dos profissionais ,a assunção de 

compromissos, responsabilidades, enfim direitos e deveres na convivência escolar. 

 

  

 Meta 06: Conhecer o aluno 

 
 Objetivo:- Conhecer suas aptidões, deficiências, história de vida, estando 
atento para aproveitar momentos favoráveis para desenvolver conceitos através dos 
“Temas Transversais” oportunizando ao educando melhor relacionamento e respeito 
consigo e com o próximo, buscando o aperfeiçoamento de sua formação geral e 
habilidades de aprendizagem e formação, tendo o professor como estimulador e 
motivador de novas descobertas, propiciando experiências enriquecedoras e 
criativas de forma sistemática ou ocasional que deverá por fim valorizar a prática 
pedagógica e a qualidade da aprendizagem na vida do aluno. 
  

Ação nº 01 – Através de conversas informais aproveitando os 5 minutos iniciais de cada 

aula, os professores aproveitarão para conhecer melhor os alunos, cada dia um aluno fala 

ou responde as perguntas do professor, o que pensam e como agem sobre a pergunta, o 

assunto desde a primeira coisa que você faz ao acordar ? 

Ação nº 02 – O Professor orientador da classe deverá semanalmente deixar 10 minutos no 

mínimo para conversas de orientações sobre acontecimentos ou após leitura de notícias, 

mensagens, etc. 

Ação nº 03 – Conhecer o aluno também através da Ficha informativa preenchida por todos 

os alunos no início do ano letivo, através dela trabalhar atividades, assuntos ali solicitados, 

ou problemas detectados. 

Ação nº 04 – Também nas próprias aulas aproveitar assuntos ou temas transversais 

sempre pensando no aperfeiçoamento da formação do aluno.                  

Ação nº 05 – Todos os professores eventuais através do Projeto dos Temas Transversais 

para substituição eventual estarão trabalhando valores, sexualidade, ética, pluralidade 

cultural, trabalho e consumo. 

Ação nº    06 – Trabalho diário na primeira com mensagens para reflexão  

         

Meta: 07 – Participação efetiva dos Pais na escola e no acompanhamento da 

escolaridade. 
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Objetivo:- 

 Procurando uma Participação Efetiva dos pais na escola, parceria para 
uma melhor educação, e também no acompanhamento da escolaridade na vida do 
aluno, os pais parceiros para melhor educar. 
Ação nº 01 – Abrir espaço na escola para se discutir relacionamento pais e filhos e escola, 

buscando novas maneiras de lidar com os alunos e suas dificuldades na escola, de 

aprendizagem – de relacionamento – de comportamento. 

Ação nº 02 – Participação dos pais bimestralmente no Conselho de Classe, quando se 

discute o aproveitamento, a conduta dos alunos, através das notas, emitidas pelo professor. 

Ação nº 03 – Manter contato permanente visando a colaboração dos pais no 

acompanhamento, no controle de freqüência através de uma reunião mensal com o 

professor conselheiro de classe, onde também se procuraria trabalhar uma dinâmica, uma 

receita, enfim algo que propicie a aproximação pais – filhos – escola – professor.  

Ação nº 04 – Uma vez no semestre trabalhar com as mães e os alunos, uma oficina , alguns 

trabalhos de interesse levantados previamente ou ouvir e participar de palestras específicas 

com convidado para o evento. 

Ação nº 05 – Propiciar momentos de encontro através de atividades de esporte, de lazer, de 

aprendizagem de encontro, de integração e interação ocupando datas específicas:- 

Festa da Páscoa 

Dia das Mães 

Dia dos Pais 

Dia dos Estudantes 

Dia da Família na Escola. Etc. 

 

 

Meta: 08 – Avaliação 

 

Objetivo:- 

 Melhorar o processo avaliar, através de práticas adotadas, do 
compromisso coletivo, avaliando conforme Projeto de Avaliação. 
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Ação nº 01 – Desenvolvimento, aplicação das práticas adotadas, do compromisso coletivo 

avaliando através do (Quadro de Avaliações): 

- Participação do aluno em sala de aula 
- Assiduidade, aluno em sala de aula sempre aprende 
- Cadernos completos 
- Tarefas extra classe – aluno com trabalho para autonomia ou recuperação 

aluno – fixação. 
- Trabalho extra classe com objetivo de fixação, autonomia, aprender a 

aprender. 
Ação nº 02 – Aplicação da Avaliação sempre dosada, contínua para que possa em sala, 

logo em seguida haver momento para correção na lousa na mesma aula das atividades 

diversificadas de avaliação. 

Ação nº 03 – Avaliar não mais para dizer certo ou errado, mas sim, neste processo buscar 

formas e elementos construtivos para que possa fazer uma análise mais completa possível 

sobre o cognitivo e ter então o professor mais chances de poder ajudar o aluno. 

Ação nº 04 – As provas podem até ser pontuais mas nunca para medir nem quantidade ou 

qualidade da aprendizagem, e sim até para aguçar a responsabilidade, o compromisso. O 

resultado da Avaliação e o uso que se irá fazer deste, dos procedimentos e ferramentas que 

serão usadas para os alunos aprenderem é que faz avaliar ser importante. 

Ação nº 05 – Todo Processo de Avaliação deverá basear-se em 03 passos. 

- Conhecer o nível de desempenho do aluno (constatando a realidade) 
- Comparar esta informação com o que é importante no processo educativo 

(qualificação) 
- Tomar decisão que possibilitem atingir resultados esperados. 

Ação nº 06 – Avaliação Inicial ou Diagnóstico com o objetivo sempre de saber de onde 

partir, qual a dificuldade do aluno, qual conhecimento já possui. 

Ação nº 07 – Avaliação Processual  ou Regular como conjunto de aferições feito no 

decorrer de qualquer processo ensino-aprendizagem que mostrará ao professor: 

a) Se sua prática pedagógica deu resultados positivos. 
b) Onde o aluno encontrou dificuldades. 
c) O que retomar. 

Esta prática será a que irá exigir mais do professor é necessário se envolver. 

Ação nº 08 – A cada avaliação listar itens realmente importantes, passar esta informação 

aos alunos e trabalhá-los. 

Ação nº 09 – Perceber cada dificuldade encontrada pelo aluno, a chave é o professor ir 

anotando, registrando sempre. 
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Ação nº 10 – As provas curtas devem substituir as provas longas para poder em seguida 

passar ao aluno, seu erro, sua dificuldade. 

Ação nº 11 – As provas devem estar sempre para habilidades propostas. Assimilou? 

Aprendeu? Avaliar segundo objetivos e habilidades. 

Ação nº 12 – Ao final do ano o professor aplicará a Avaliação Somativa ou Integradora que 

é a do conceito final que deverá estar embasada em tudo que se observou, anotou durante 

todo o ano letivo, esta deverá dizer da condição de continuidade de estudo pelo aluno. 

 

Meta: 09 – Recuperação 

 

Objetivo:- 

 Recuperação – através das tarefas, dos trabalhos extra-classe colocando 
a recuperação como processo contínuo ao longo do ano, como responsabilidade do 
professor no ato da apropriação de habilidades, conceitos, conhecimentos, enfim 
aprendizagem. 
Ação nº 01 – O professor deverá estar sempre propondo trabalhos extra-classe: 

- de revisão 
- de fixação 
- de consulta para aprender. 

Ação nº 02 – Através de leituras pesquisar, levar o aluno  a aprender, a buscar a informação 

para melhor aprendizagem. 

Ação nº 03 – Semanalmente o professor deverá aproveitar alguns minutos da aula para 

revisão de aprendizagem sobre todos os conteúdos. 

Ação nº 04 – O professor da classe deverá estar fazendo um acompanhamento dos alunos, 

junto ao professor de recuperação e reforço. 

Ação nº 05 – Aproveitar os H.T.P.Cs para coletivamente, trocar experiências e propor 

atividades para sanar as dificuldades dos alunos. 

 

Meta: 10– Utilização de materiais didáticos pedagógicos. 

 

Objetivo:- 
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 Utilizar com eficiência os materiais didáticos Pedagógicos existentes na escola e 

também as salas ambientes, de informática, de vídeo e biblioteca, tornando as aulas mais 

ilustrativas, significativas, desafiadoras. etc. 

Ação nº 01 – Anexar em lugar de fácil acesso a listagem dos materiais e os próprios 

materiais. 

Ação nº 02 – Aulas com uso dos materiais didáticos pedagógicos da escola, estimulando, 

dinamizando a aprendizagem, a participação dos alunos tornando as aulas mais ilustrativas, 

significativas, desafiadoras, etc.... 

Ação nº 03 – A coordenação estará acompanhando a didática realizada em sala de aula e 

também adequado uso dos materiais pedagógicos e salas de recursos através de 

orientação, capacitação e sugestões nos H.T.P.Cs. Ação nº 04 – Estabelecer um recurso 

didático, adequando aos conteúdos programados, expondo produto final (relatório, 

maquetes, exposição, encenação, debates) do que foi utilizado. 

 

Meta 11 – Melhoria da Qualidade de Ensino: 
  
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem do aluno, tendo em 
vista a aquisição do conhecimento e habilidades e formação de atitudes e valores: 
 
 Ações: 

- Diagnóstico em todas as classes e disciplinas nos primeiros dias de 
aula; 

- Recuperação contínua; 
- Recuperação paralela; 
- Introdução da avaliação contínua e diagnóstica, na qual o resultado se 

transforme em material de análise com a classe com vistas à valorização do erro, 
enquanto momento de correção e aprendizagem, conforme estudo e textos sobre 
avaliação e aprendizagem; 

- Valorização das realizações do alunado, com o objetivo de elevar-lhe a 
auto estima; 

- Aulas dialogadas, que permitam a efetiva e organizada participação 
nas atividades de sala de aula; 

- Trabalho em grupo, no qual os alunos possam desenvolver um trabalho 
de descoberta e em que se enfatize o espírito de companheirismo e solidariedade; 

- Introdução dos alunos monitores, que possam auxiliar o professor na 
orientação dos que apresentam dificuldades na aprendizagem em determinados 
conteúdos; 

- Desenvolvimento de habilidades, ou seja, capacidade de os alunos 
transferirem conhecimentos para situações novas; 
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                   -  Auxílio, capacitação e incentivo de uso de recursos didáticos pelo 
professor, novas metodologias capacitação do professor nos HTPC e reuniões 
pedagógicas para que a equipe construa seus projetos a serem desenvolvidos na 
escola ; 
           
 -  Sistematizar os registros com o objetivo de fazer com que o 
professores passem a utilizar  sistematicamente das mais variadas e necessárias 
formas de registros dos trabalhos desenvolvidos , avanços e dificuldades de 
acompanhamento dos alunos; 
  
Ações: 
 1 – Capacitar os professores em HTPCs,  exemplificando métodos de 
registros; 
 2 – Solicitar juntos a DE, auxílio dos ATPs para capacitação dos 
professores nas HTPCs; 
 3 – Oportunizar, auxiliar e incentivar o professor a utilizar os diversos 
recursos didáticos de registros como: máquina fotográfica digital, filmadora, fita K7, 
portfólio... 
 4 – Capacitação, aprimoramento e atualização dos professores através de 
videoconferências streaming e via on-line. 
 
  
 

“Nunca ande por caminhos já traçados, pois ele conduz somente a lugares onde os outros já foram” 
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Plano de Curso 
 

a) Ensino Fundamental nível II  
b) Ensino Médio  
 

 
 – Objetivos da Educação Escolar, do Ensino e da Escola. 
 A educação, dever da família e do Estado, inspiradas nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo paro o exercício de cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:- 

- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 
- Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
- Respeito a liberdade e apreço à tolerância 
- Valorização do profissional da educação escolar; 
- Garantia de padrão de qualidade 
- Valorização de experiência extra-escolar 
- Gestão democrática; 
- Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais; 
- Responsabilidade coletiva nas práticas escolares no uso dos 

cadernos de todos os componentes curriculares instrumento pedagógico com 
vida e resultados 
 
 - Objetivos Gerais da Escola 
 
 - Formar um ser competente, responsável, perseverante e criativo; 
 - Um ser crítico, consciente de seus deveres morais e sociais; 
 - Um ser atuante, solidário ao bem comum ,e livre de preconceitos. 
Um homem do seu tempo, interagindo num mundo de mudanças, produzindo e 
reproduzindo bens, valores culturais e científicos da humanidade, 
comprometido com o meio ambiente, a justiça social e a paz mundial.  
 
 - Ensino Fundamental 
 - Organização e funcionamento do Ciclo II  
                  
 Esta Unidade escolar atende aos alunos do Ensino Fundamental 
cicloll Ensino Regular. 
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 - Organização do ciclo: 
 
 A escola está organizada para oferecer estudos no Ensino 
Fundamental ciclo II em Regime de Progressão continuada da 6º ao 9º ano 
com previsão de 200 dias de trabalho escolar, 1.080 horas nas 6º a 8º ano  e 
1.160 horas na 8ª série, todas no período diurno, conforme Calendário Escolar, 
e Quadro Curricular elaborado pelo Conselho de Escola e Homologado pela 
Diretoria de Ensino. 
 Dentro do ciclo II a forma da evolução e a de Progressão 
Continuada, regime e organização prevista na LDB. E instituído em São Paulo 
pela Deliberação 09/97, esta Organização em ciclos tem como princípios a 
flexibilidade na organização do ensino respeitando o ritmo e aprendizagem do 
aluno, esta mobilidade considera todo o crescimento cognitivo alcançado pelo 
aluno para a série ou ciclo com patamares de conteúdos e habilidades a serem 
realizadas pelo aluno ao final do ciclo, prevendo-se necessário, mais um ano 
de estudo ao aluno que apresente grande defasagem, abrindo-se também a 
possibilidade do aluno de final de ciclo cursar até três componentes no ano 
seguinte em série posterior. 
 Todos os alunos serão oportunizados com recuperação ao longo do 
ano, paralela ou contínua. Este regime adota a avaliação contínua e formativa, 
de forma sistemática prevendo participação obrigatória nas atividades de 
reforço e recuperação, sempre que necessário ao aluno com dificuldades de 
aprendizagem. Ao aluno que não atingiu 75% de freqüência cabe ao conselho 
de classe decidir se estas ausências prejudicaram ou não seu desempenho, se 
o mesmo tem ou não condições mínimas de prosseguimento na série posterior. 
Aos alunos com problemas de aprendizagem por apresentarem deficiência 
mental constatada por especialista, receberá atendimento na sala de recursos 
conforme legislação em vigor, este atendimento será sempre em horário 
diverso ao da matrícula do aluno, por duas horas diariamente. 
 
 - O Objetivo do Currículo tem como núcleo central:  
 
 - A escola que aprende; 
 - O currículo como espaço de cultura; 
 - As competências como eixo  de aprendizagem;  
 - A prioridade da competência de leitura e escrita; 
 - A articulação das competências para aprender; 
  - Contextualização no mundo do trabalho.     
  
    - Objetivos Gerais do Ensino Fundamental CicloII 
Fundamento Legal- Lei Estadual nº 10.403/71 
                               -Lei Federal nº 9394/96 
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                               -Indicação nº 11/2000 
                               -Deliberação nº 09/2000 
Ao definir objetivos gerais do Ensino Fundamental encontramos definições que 
indicam capacidades relativas aos aspectos cognitivos , afetivos ,físicos éticos  
e estéticos de atuação e de inserção social,de forma  a expressar a formação 
básica necessária para o exercício  da cidadania , nortear o cumprimento do 
currículo do estado de são Paulo,seus conteúdos , suas abordagens didáticas 
,levando em consideração exigências do mundo atual  ,capacidades que se 
relacionam em diferentes dimensões da vida , trabalho, participação social 
política ,lazer e cultura. 
 
 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
 
            Objetivos Gerais de Língua Portuguesa 
  Ao final da 8ª série  ( 9º do Ensino Fundamental ), espera-se que o aluno:- 
- Tenha desenvolvido a competência para obter  informações, reconhecer, 
recriar ,relacionar , analisar, compreender, ler e interpretar diversas tipologias 
textuais ao representar , comunicar-se ,conviver  investigar e intervir em 
situações reais  eestabelecer conexões e dar contexto ; 

 1-Demonstre conhecimento na elaboração das  diversas tipologias 
de  textos, seguindo sua função social a partir da leitura , utilizando-se 
dos elementos estruturais identificados nos trabalhos de reflexão , 
operação sobre linguagem; 
 2-Observe , compare, e compreenda a estruturação de frases e 
palavras ao estado da gramática formal. 

3-Traga para a sala de aula seus conhecimentos anteriores para o 
desenvolvimento e uso formal da norma -padrão na escrita e leitura. 
 
- Conteúdos:- 
1- Conteúdos gerais traços característicos de  textos narrativos  em 
atividades de linguagem , escrita , leitura e oralidade-; 
2- Atividades de reflexão e operações sobre linguagem ; 
3- atividades de análise relativa ao estudo da gramática tradicional 
 

     - Língua Portuguesa 

 No final da 8ª série (Ciclo II do Ensino Fundamental), espera-se que 
o aluno:- 
 1- Desenvolva a competência para obter informações de reconhecer, 

recriar, recrear-se, relacionar, analisar, amparar, compreender, ler e interpretar 

diversos tipos de textos; 
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 2- Demonstre conhecimento na elaboração de diversos tipos de textos, 

seguindo sua função social, a partir da leitura, utilizando-se dos elementos estruturais 

identificados nos trabalhos de reflexão, operação sobre a linguagem; 

 3- Observe, compare e compreenda a estruturação de frases e palavras ao 

estudo da gramática tradicional; 

 4- Traga para a sala de aula seus conhecimentos anteriores para o 

desenvolvimento da cidadania. 

 

 – Conteúdos:-  

 1- Atividades de linguagem; 

 2- Atividade de Reflexão e operação sobre a linguagem; 

 3- Atividades relativas ao estudo da gramática tradicional. 

 

                 

 

 

  – Educação Física 

 

 Objetivos  

 - Evidenciar os significados/sentidos e intencionalidades presentes em tais 

experiências, cotejando-os com os significados/sentidos e intencionalidades presentes 

nas codificações das culturas esportiva, lúdica, gímnica, das lutas e rítmica; 

 - Sistematizar e aprofundar as experiências do Se-Movimentar no âmbito 

das culturas lúdica, esportiva, gímnica, das lutas e rítmica, tanto no sentido de 

proporcionar novas experiências de Se-Movimentar, permitindo aos alunos 

estabelecer novas significações, bem como ressignificar experiências já vivenciadas. 

 - Proporcionar aos alunos experiências que os levem a compreender 

formas e dinâmicas de jogos mais elaboradas, tornando-os mais capazes de 
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responder efetivamente às situações-problema que os significados/sentidos de sua 

cultura propõem; 

 - Evidenciar o amadurecimento das capacidades de abstração e reflexão 

permite avançar no processo de contextualização e fundamentação dos eixos de 

conteúdo da Educação Física (jogo, esporte, ginástica, luta e atividade rítmica ) nas 

dimensões biológicas, sociais, históricas etc..., no sentido de possibilitar aos alunos a 

reflexão a partir do confronto de suas próprias experiências de Se-Movimentar com a 

sistematização e do aprofundamento de conhecimentos propiciados pela Educação 

Física como área de estudo. 

 

  – Conteúdos 

 1- Orientação espaço-temporal. Capacidades físicas; 

 2- Atividades rítmicas (expressão corporal); 

 3- Jogos; 

 4- Recreação; 

 5- Ginástica; 

 6- Danças; 

 7- Esportes 

 

 – Arte    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Objetivos 

 -No transcorrer do Ensino Fundamental, o aluno desenvolverá sua 
competência estética e artística nas diversas modalidades da área de Arte 
(Artes visuais, dança, música, teatro), tanto para produzir trabalhos pessoais e 
grupais quanto para que possa, progressivamente, apreciar, desfrutar, valorizar 
e julgar os bens artísticos de distintos povos e culturais produzidos ao longo da 
história e na contemporaneidade 
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                  -  Compreender os fundamentos de pelo menos uma área de 
expressão, as possibilidades de articulação  de sés elementos , a utilização dos 
recursos expressivos e a sua dimensão estética . 
 

  Conteúdos 

 - A tridimensionalidade nas linguagens artísticas; 

 - O espaço no território das linguagens artísticas; 

 - Luz: suporte, ferramenta e matéria pulsante na Arte; 

 - Olhares Sobre a matéria da arte; 

 - O desenho e a potencialidade do registro nas linguagens artísticas; 

 - A forma como elemento e registro na arte; 

 - O “trans-formar” matérico em materialidade na arte; 

 - Experimentação: uma fresta para respirar o poético; 

 - O suporte na materialidade da arte; 

 - A ruptura das tradições nas linguagens artísticas; 

 - Reflexos e reflexões da vida na Arte – as temáticas no território de 

forma–conteúdo; 

 - “Misturança” ética: marcas no patrimônio cultural, rastros na cultura 

popular; 

  - Processos de criação nas linguagens artísticas; 

 - Materialidade e gramática das linguagens artísticas; 

 - Fusão, mistura, contaminação de linguagens; 

 - Travessia poética: do fazer artístico ao ritual de passagem. 

 - Linguagens artísticas; 

 - Processo de criação; 

 - Materialidade; 
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 - Forma-conteúdo; 

  - Mediação cultural; 

 - Patrimônio cultural; 

 - Saberes estéticos e culturais. 

 

 – Língua Estrangeira Moderna ( LEM) 

 

 - Inglês 

 

 Objetivos  

 Ao terminar o Ciclo II do Ensino Fundamental, o componente curricular de 

Inglês objetiva:- 

 - Contribuir para a formação e desenvolvimento psicológico e social 
do indivíduo através da ampliação de seu conhecimento do mundo e do 
contraste entre o conhecido e o novo;  
 - Transmitir conceitos básicos necessários e proporcionar situações com o 

dia-a-dia do aluno para que o mesmo analise, compreenda e aplique-as quando de 

suas necessidades em seu cotidiano; 

 - Identificar a Língua Inglesa como meio de comunicação oral e escrita; 

 - Recorrer a novas fontes de informações e cultura. 

 

  Conteúdos 

 - Atividades para o desenvolvimento da expressão oral; 

 - Atividades para o desenvolvimento da expressão escrita; princípios 

básicos da leitura; 

 - Atividades para o desenvolvimento da compreensão auditiva; 
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 - Atividades para o desenvolvimento da compreensão auditiva aliadas à 

compreensão escrita. 

 - Objetivos Gerais e Síntese dos Conteúdos Programáticos do Ensino 

Médio. 

 

 

  - Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

 – Ciências 

 

 Objetivos  

 Ao final do Ciclo II do Ensino Fundamental, espera-se que o aluno:- 

 -Amplie seus conhecimentos relativos à organização funcional do ambiente 

por meio da identificação; dos fenômenos e outros componentes ambientais, suas 

interações, com destaque para o papel do homem; 

 - Reconheça e analise as características e propriedades dos componentes 

ambientais estudados; 

 - Compreenda o ambiente como um todo integrado e dinâmico; 

 - Analise a participação do ser humano sob uma perspectiva histórica, 

social e política; 

 - Identifique as relações entre a produção do conhecimento científico e 

tecnológico com as condições de vida da população, através do laboratório; 

 - Identifique problemas e proponha soluções, aplicando os conhecimentos 

adquiridos; 

 - Perceba a dimensão espaço-temporal, desde os menores intervalos de 

tempo e o mundo microscópio, até as dimensões de tempo geológico e da escala 

planetária; 

 - Compreenda a saúde como resultante da ação coletiva e social. 
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  Conteúdos 

 1- Origem e constituição do Universo e do Planeta Terra; 

 2- Ecossistemas; 

 3- Seres vivos:- organização funcional; 

 4- Seres vivos:- origem e evolução; 

 5- Matéria e Energia; 

 6- Tecnologia; 

 7- Interferência do ser humano nos ecossistemas; 

 8- Organização funcional do ser humano; 

 9- Reprodução e Sexualidade; 

 10- Saúde em ambiente. 

 

 

 - Matemática e suas Tecnologias 

 

 – Matemática 

 

 Objetivos 

 Ao final da 8ª Série do Ensino Fundamental, o estudo de matemática 
tem como finalidade: 
 1- Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos 

do ponto de vista do conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações 

entre eles, utilizando para isso o conhecimento matemático, aritmético, métrico, 

algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico; selecionar, organizar e produzir 

informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente; 

 2- Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e 

entre esses temas e conhecimentos de outras áreas curriculares; 
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 3- Direcionar o processo ensino-aprendizagem para a aquisição de 

competências básicas necessárias ao cidadão e não apenas a preparação para 

estudos posteriores. 

 

  Conteúdos 

 1- Números racionais; 

 2- Números reais;  

 3- Expressões algébricas; 

 4- Equações; 

 5- Geometria:- semelhança; 

 6- Geometria:- teoremas e relações; 

 7- Geometria:- Polígonos 

 8- Áreas 

 9- Estatística; 

 10- Grandezas e medidas. 

 

 - Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 

 – Geografia 

 

 Objetivos 

 - Reconhecer princípios e leis que regem os tempos da natureza e o tempo  

desenvolver domínios de espacialidade e deslocar-se com autonomia; 

social do espaço geográfico; 
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 - Diferenciar e estabelecer relações dos eventos geográficos em diferentes 

escalas; 

                 - Elaborar, ler e interpretar mapas e cartas; 

                 - Distinguir os diferentes aspectos que caracterizam a paisagem; 

  - Estabelecer múltiplas interações entre os conceitos de paisagem, lugar e 

território; 

 - Reconhecer-se, de forma crítica, como elemento pertencente ao e 

transformador do espaço geográfico; 

 - Utilizar os conhecimentos geográficos para agir de forma ética e solidária, 

promovendo a consciência ambiental e o respeito à igualdade e diversidade entre 

todos os povos, todas as culturas e todos os indivíduos. 

   

  – Conteúdos 

 

            1- Território; 

 2- Paisagem; 

 3- Lugar; 

 4- Educação cartográfica. 

 

 – História 

 

 Objetivos  

 Tem-se por finalidade ao longo do Ensino Fundamental, para o 
processo de ensino-aprendizagem de história:-  
 - Condições para que os alunos construam instrumentos de análise 

(conhecimento histórico, noções e conceitos) que os habilite a realizar uma leitura 

sócio-política e cultural de sua e outras realidades:- Dessa maneira, propor situações 

que os levam a verificar, identificar, relacionar, interpretar, principalmente se o mesmo 
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é capaz de reconhecer, analisar as mudanças na sociedade ao longo do processo 

histórico; 

 - Demonstrar os conceitos de culturas ideológicas e mentalidades, como 

instrumentos de exercícios de cidadania e participação. 

 

  Conteúdos 

 1- Deslocamentos populacionais; 

 2- Organizações e lutas de grupos sociais e étnicos; 

 3- Organizações políticas e administrações urbanas; 

 4- Organização histórica e temporal. 

 

 - Ensino Religioso 

 

 O Ensino Religioso de matrícula facultativa para os alunos é parte 

integrante da formação básica do aluno, sendo ministrad                  a no Ensino 

Fundamental, ciclo II na 8ª série, visando assegurar conteúdos de saberes 

fundamentais do desenvolvimento de potencialidades e talentos, também como co-

responsável direto para a capacidade de discernimento e de escolha essencial ao 

exercício do livre arbítrio e de cidadania, capacitando-os à reflexão, à discussão, e ao 

debate. 

 O ensino religioso deverá estar colocando para o debate valores 

humanistas e será papel do componente e aperfeiçoamento da formação cultural e 

humanista dos alunos. 

 O ensino religioso será ministrado com carga horária semanal (01 hora 

aula) por professores com formação de nível superior e habilitação conforme 

legislação em vigor, e com plano de ensino específico do componente. 

 Para o aluno que optar pelo Ensino religioso a carga horária será de 40 

horas anuais – 1160 para o diurno, devendo ser observado os 75% de presença. 

 Para o Ensino Religioso não será emitido conceito ou nota. 
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Ensino Médio 

 

Organização e Funcionamento do Ensino Médio: 

 

 Esta Unidade escolar dá atendimento aos alunos do Ensino Médio 

Regular, com carga horária horas aulas semanais no período diurno, 1240 na 1ª série 

1200 na 2ª e3ª série, no período noturno 1000 horas aulas anuais no período noturno. 

 O Ensino Médio Regular atende em 02 períodos, 01 diurno, primeiro 

período, das 7:00 hs às 12:20 hs, noturno, segundo período,  das 19h às 23 horas. 

 A organização do Ensino Médio prevê uma flexibilidade ao aluno 

respeitando e considerando seu ritmo de aprendizagem dentro das habilidades 

mínimas a serem adquiridas e cumpridas pelo aluno, prevendo-se, em sendo 

necessário, de acordo com a legislação em vigor (Deliberação CEE 10/97, Indicação 

CEE 09/97 e Resolução SE 21/98), promoção parcial, onde o aluno com conceitos 

inferiores a 5 em até três componentes curriculares é promovido para a série 

subseqüente, e nesta freqüente, concomitantemente, as disciplinas que não obteve 

êxito, ou através de atividades da série pela qual foi retido. Retenção Parcial, o aluno 

retido em mais de três componentes curriculares cursará novamente, no ano posterior, 

somente os componentes que não obteve êxito. 

 Aos alunos do Ensino Médio também é observado os 75% de presença 

obrigatória para a promoção, e quando o aluno, por qualquer situação, não atingir 

estes mínimos de presença obrigatória e possuindo notas satisfatórias, que indiquem 

bom aproveitamento, o Conselho de Classe define a observância de competências do 

aluno, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e o aluno será 

promovido. Aos alunos oriundos de unidades de ensino com grade curricular diferente 

será inserido na escola, e a ele será oferecido adaptação de currículo .  

  

Objetivos gerais e Síntese dos Conteúdos programáticos do Ensino 
Médio 
 

 - Linguagens e Códigos e suas Tecnologias 
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 – Português Literatura e Gramática 

 

 Objetivos e ou Competências Gerais 

- Desenvolver:- a capacidade de aprender representar, comunicar-se, 
conviver, investigar , intervir em situações reais , e estabelecer dando contexto 
com  os elementos significativos da cultura, especialmente a brasileira, como 
uma das dimensões da nossa historicidade; 
- a capacidade de reflexão, sensibilidade artística, capacidade de análise, síntese e 

senso crítico; 

- a Compreensão da Literatura, atribuindo perspectivas comparativas dentro do 

sistema; 

- os interesses para a leitura clássica e ou juvenil ou outras categorias; 

- Aplicar, identificar e analisar estruturas e processos lingüísticos; 

- Conhecimentos das formas contemporâneas de linguagem e suas leituras; da 

informática, dos recursos visuais, dos recursos ilustrativos, da imprensa e outros. 

 

                 Conteúdos 

                 -Esferas de atividades sociais da linguagem 

                 -leitura e expressão escrita  

                 -Funcionamento da língua 

                 - Compreensão e Discussão Oral 

 - Atividades de linguagem; 

 - os gêneros literários; 

 - Estilos de época e principais autores. 

 - Atividades de reflexão e operação sobre a linguagem; 
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 - no que se refere à produção e interpretação dos textos (literários e não 

literários); 

 - no que se refere à organização gráfica dos textos; 

 - no que se refere à estruturação de frases e palavras; 

 - Atividades relativas ao estudo da gramática tradicional; 

 - aspectos descritivos; 

 - aspectos normativos 

 

 – Arte  

 

 Objetivos Gerais ou Competências Gerais  

                  -Espera-se que os alunos aprendam de modo – cognitivo sensível a; 

                  -Realizar produções artísticas e compreendê-las; 

                 -Apreciar produtos de arte e compreendê-las; 

                   -Analisar manifestações artísticas, conhecendo-as e compreendendo-as 

em sua diversidade histórico cultural; 

 - O desenvolvimento da sensibilidade; 

 - A formação de um indivíduo contemporâneo; 

  

   Conteúdos 

 -Cidade, cultura e práticas culturais  

                 -O encontro entre arte e publico 

                 -Intervenção em arte: projetos poéticos na escola 

                 -A poética da matéria no território das linguagens da arte. 
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 - Língua Estrangeira Moderna (LEM) 

 

 – Inglês  

 

 Objetivos  

 - Preparar o aluno para que ele tenha acesso à informação técnica, cultural 

e científica pela ênfase no estudo de textos; 

 - Valorizar o conhecimento da língua estrangeira, como auxiliar de seu 

desenvolvimento pessoal; 

 - Desenvolver as estruturas básicas da Língua Estrangeira, 

compreendendo e comunicando diversas situações estudadas.  

 

 – Conteúdo 

 - Produção de textos escritos; 

 - Produção oral; 

 - Gramática  

 - Atividades auditivas. 

 

 

 - Educação Física 

 

 Objetivos:- 

 - Auxiliar os alunos a compreender o mundo de forma mais crítica, 

possibilitando-lhes intervir nesse mundo e em suas próprias vidas com mais recursos 

e de forma mais autônoma; 
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 - Compreensão do jogo, do esporte, da ginástica, da luta e da atividade 

rítmica como fenômenos socioculturais, em sintonia com os temas do nosso tempo e 

das vidas dos alunos; 

 - ampliar os conhecimentos no âmbito da cultura de movimento; e a 

ampliação das possibilidades de Se-Movimentar e dos significados/sentidos das 

experiências de Se-Movimentar no jogo, no esporte, na ginástica, na luta e na 

atividade rítmica, rumo à construção de uma autonomia crítica e autocrítica. 

 

 Conteúdos:- 

 -Ginástica; 

                 -Luta; 

                 - Lazer e trabalho;  

                 -Corpo, saúde e beleza  

                 -contemporaneidade; 

                 -Mídias  

                 -Atividade rítmica; 

                 -Esporte, Ginástica,luta e atividade rítmica  

         

 

 - A C D – Atividade Curriculares Desportivas 
 

 Objetivos Gerais – Atender e implementar as diferentes  práticas e 

modalidades de desportos, de acordo com o previsto na proposta pedagógica. 

- Estimular a participação dos alunos nos seus esportes preferidos 
através das turmas de ACD. 

- Fazer com que o aluno que esteja nas turmas de ACD. Sejam ajudados 
na socialização de valores e situações, na sua capacidade de decidir, de cooperar, de 
ser solidário e na sua visão da realidade no contexto onde vive. 
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 Desenvolvimento: As turmas de ACD. Ao serem propostas, serão 

formadas de acordo com a legislação em vigor, sempre por interesse dos alunos, nas 

modalidades previstas em legislação. 

 

 Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 

 – História 

 

 Objetivos ou competências Gerais  

 - Ampliar o estudo de conjunto das relações sociais que estão submetidos 

os diversos grupos humanos nos diferentes tempos e espaços históricos; 

 - Compreender o conteúdo básico do processo brasileiro a fim de utilizá-lo 

como recurso de interpretação da realidade presente; 

 - Desenvolver a capacidade de reflexão histórica incluindo de modo 

significativo, para o exercício da cidadania; 

                  - O entendimento da sociedade brasileira em sua dinâmica interna e 

também como parte periférica dos sistemas capitalista internacional; 

 - Definir os modos de vida diversificadas a partir do acesso a propriedade 

da terra e dos diferentes modos de organização do trabalho, partindo de questões do 

Brasil (ou locais) para depois recuperar historicamente tais problemas. 

 

  Conteúdos 

                 - História e diversidade 

                 - História e trabalho 

                 - Cultura e sociedade  

 

 - Sociologia       
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 Objetivos ou Competências Gerais 

 

 - Contribuir para o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico, preparando-o para o exercício da cidadania. 

 - Contribuir para a formação do jovem brasileiro, quer aproximando esse 

jovem de uma linguagem especial que a Sociologia oferece, quer sistematizando os 

debates em torno de temas de importância dados pela tradição ou pela 

contemporaneidade. 

 - Oferecer ao aluno, além de informações próprias do campo dessas 

ciências, resultados das pesquisas mais diversas, que acabam modificando as 

concepções de mundo, a economia, a sociedade e o outro, isto é, o diferente - de 

outra cultura, “tribo”, país, etc. 

             

                 Conteúdos 

  - O aluno na sociedade e a Sociologia; 

      - O que permite o aluno viver em sociedade? 

                - O que nos une como humanos? O que nos diferencia? 

 - O que nos desiguala como humanos? 

 - De onde vem a diversidade social brasileira? 

 - Qual a importância da cultura na vida social? 

 - Qual a importância do trabalho na vida social brasileira? 

 - O aluno em meio aos significados da violência no Brasil; 

 - O que é cidadania? 

 - Qual a importância da participação política? 

 - Qual é a organização política do Estado brasileiro? 

 - O que é não-cidadania? 
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 – Filosofia 

 

 Objetivo 

 - Transmitir conhecimentos indispensáveis à compreensão da realidade 

social, de modo a introduzir o educando com tranqüilidade no universo as Ciências  

Filosóficas, de forma a despertar nele o interesse e a curiosidade pela análise objetiva 

da realidade, visando a sua transformação enquanto indivíduo crítico e consciente 

para o exercício da cidadania;. 

                 -Ampliar o significado e os objetivos sociais e culturais da educação; 

 

                 -Propor reflexões que o educando compreenda melhor as relações 

históricas-sociais e inserido no universo subjetivo das representações simbólicas;. 

 

  Conteúdos 

.            –Porque estudar Filosofia? 

             -As áreas da Filosofia; 

             - A Filosofia e outras áreas do conhecimento; 

             -Mito, Cultura, Religião, Arte, Ciências; 

             -Introdução à Filosofia política; 

             -Teorias do Estado; Socialismo, Anarquismo e Liberalismo; 

             -Filosofia Política; 

             -Introdução à Ética; 

             -Introdução à Teoria do indivíduo; 

             -Desafios éticos contemporâneo; 

             -Característica do discurso filosófico. 
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 - Geografia 

 

 Objetivos:- 

 

   - Compreender e interpretar os fenômenos considerando as dimensões 

local, regional, nacional e mundial; 

 - Dominar as linguagens gráfica, cartográfica, corporal e iconográfica; 

  - Reconhecer as referências e os conjuntos espaciais, ter uma 

compreensão do mundo articulada ao lugar de vevência do aluno e ao seu cotidiano. 

 

 Conteúdos 

Cartografia e poder os sentidos da globalização  

Geopolítica do mundo contemporâneo a Economia global 

Natureza e riscos ambientais- Globalização e urgência ambiental. 

Território brasileiro  - Os circuitos  da produção  

 O Brasil no sistema internacional - Redes e hierarquia urbanas  

Dinâmicas sociais -  Recursos naturais  e gestão 

Regionalizaçâo do espaço mundial  - Choque de civilização 

A África  no mundo globalizado-geografia do mundo globalizado  geografia do 

crime.  

 

 

 Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

  

  - Biologia 
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 Objetivos 

 - Acesso ao conhecimento biológico, à compreensão e a utilização 
dos métodos de investigação, especialmente os de caráter científico e a análise 
dos aspectos sociais, políticos e econômicos envolvidos na produção, 
divulgação e ampliação desses conhecimentos. 
 

   Conteúdos 

 - Biologia, ciência da vida; 

 - Seres vivos, ambiente e suas interações; 

       - Célula: a unidade dos sistemas vivos; 

 - Hereditariedade e evolução; 

 - Diversidade dos seres vivos; 

 - O Homem e a natureza. 

        

  – Química 

 

                Objetivos  

 - Visar à aprendizagem dos conceitos, princípios, teorias e leis desta 
ciência para que o aluno tenha compreensão dos processos químicos em 
estreita relação com suas  aplicações tecnológicas ,ambientais e sociais , de 
modo  a emitir juízos de valor , tomando  decisões , de maneira responsável, 
crítica,nos níveis individual e coletivo; 
                 -trabalhar para formação para que o aluno possa emitir julgamento e 
propor ações  de forma consciente e ética  sobre determinados assuntos .. 
 

 Conteúdos 

       - A transformação química na natureza e no sistema produtivo; 

       - Materiais e suas propriedades;  
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       - Atmosfera, hidrosfera e biosfera como fontes de materiais para uso 

humano. 

 

 – Física  

 

 Objetivos 

 - Propor a compreensão da análise dos fenômenos naturais e 
tecnológicos mais relevantes; presentes no cotidiano do aluno, cuja 
compreensão contribua para a formação de uma visão mais globalizante e, 
portanto mais próxima da realidade; 
 - Propiciar ao aluno uma visão global da Física que compreenda: as suas 

leis fundamentais, as estruturas básicas, a sua linguagem formal, as aplicações 

tecnológicas e o processo de elaboração de idéias fundamentais possibilitando a 

identificação inter-relações – ciência e tecnologia e sociedade. Enfim uma visão da 

Física enquanto processo; 

 - Favorecer a incorporação na prática do ensino físico, de atividades 

didáticas interdisciplinares envolvendo temas de relevância social, além de possibilitar 

ao aluno, uma visão contextualizada dos conhecimentos, constitua instrumento de 

participação nas discussões e propostas de solução, de problemas relevantes em seu 

próprio meio.  

 

  Conteúdos  

  - O estudo dos movimentos e as leis da mecânica; 

 - Energia, transformações e utilização pelo homem; 

 - Aplicações e eletromagnetismo – produção de energia elétrica; 

 - Características e propriedade da luz visível. 

 

 Matemática e suas Tecnologias 
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 – Matemática  

 

 Objetivos 

 - Desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de analisar, 
relacionar, comparar, classificar, ordenar, sintetizar, avaliar, generalizar e criar, 
além de utilizar e interpretar corretamente a simbologia e terminologia 
matemática.  
 

  Conteúdos 

 - Função com Progressão Aritmética; 

 - Trigonometria no triângulo; 

 - Potências e Expoentes com Exponencial e logaritmo; 

 - Análise combinatória; 

 - Probabilidade; 

 - Geometria – Prismas; 

 - Sistemas lineares com matriz e determinantes; 

 - Geometria Analítica; 

 - Matemática Financeira ou Estatística; 

 - Geometria; 

 - Polinômios e Equações Polinomiais; 

 - Números complexos. 
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 DISCIPLINA DE APOIO CURRICULAR (DAC) 

 

            Objetivos Gerais:- 

 - Melhorar a formação dos jovens que freqüentam a Ensino Médio nas 

escolas públicas da rede de ensino do estado de São Paulo, através do 

programa apoio à continuidade de estudo. 

 - Estimular a autonomia dos alunos em aprender, aprender a fazer e 

aprender a ser; 

 - Possibilitar-lhes chances de sucesso na continuidade de seus estudos; 

 - Realizar aulas com atualidades contextualizadas com temas transversais, 

para melhor assimilação dos conteúdos curriculares do Ensino Médio, visando 

melhor assimilação de competências e habilidades; 

 - Incentivar a investigação, a comparação, análise e síntese; 

 - Explorar a relação entre os conteúdos curriculares e as profissões, 

visando a auxiliar o jovem em suas escolhas. 

 

 Conteúdos:- 

Através de cadernos editados pela própria secretaria de educação, com 

conteúdos de atualidades, trabalham-se todas as situações de 

aprendizagem nas áreas ciências humanas, ciências da natureza, 

linguagens e códigos e matemática, as habilidades e competências 

previstas. 

  

  

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 
- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM (INTERNA) 

 

      -A avaliação de aprendizagem nesta Unidade Escolar terá especial atenção 

e importância. Procurar-se-á avaliar os alunos de forma integral, procurando valorizar 

suas habilidades e competências adquiridas. 

     -As avaliações serão para verificação da aprendizagem de conceitos, servirá 

para a escola como parâmetros para que a mesma possa decidir sobre o melhor 

desempenho dos alunos e a melhor estratégia a ser usada pelo professor. 

     -A avaliação é compromisso coletivo, devendo ser de caráter diagnóstico 

,contínuo e formativo; deverá ser, portanto, de forma contínua, através de 

acompanhamento diário com registros pelo professor, a cada conteúdo trabalhado, 

sempre usando das diversas estratégias aos objetivos propostos, resultando estes em 

aprofundamento ou retomadas imediatas dos conteúdos. 

   -Na avaliação, buscar-se-ão elementos produtivos do processo, que este seja 

mesclado, oferecendo oportunidades diversas ao aluno para que a análise sobre o 

crescimento cognitivo seja a mais clara possível dando chances do professor poder 

ajudá-lo e que procedimentos e ferramentas serão necessárias para que o aluno 

aprenda. 

 O processo de Avaliar terá basicamente três passos: 

- Conhecer o nível de desempenho do aluno (constatar a realidade); 
- Comparar informações com aquilo que realmente é importante no processo 

educativo (qualificar); 
- Tomar decisões que possibilitem os resultados esperados 
-Para que a avaliação se torne produtiva e com sentido real de avaliação o 

professor deverá listar as habilidades e competências que serão realmente 

importantes e passar estas informações aos alunos. 

  -O modelo de avaliação aqui proposto é do Lukesi e Juan Manoel e Alvarez 

Mendes com: 

 1 – Avaliação Diagnóstica ou Inicial: Saber sempre de onde partir; 

 2 – A processual ou reguladora: - É o conjunto de aferições efetuado durante 

qualquer período ou processo ensino – aprendizagem que mostrará ao professor se 

determinada tática pedagógica está ou não dando resultados, envolve e faz ainda o 

professor perceber as dificuldades encontradas pelos alunos; 
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 3 – Avaliação somativa ou integradora: É a usada para o conceito final com 

base em tudo o que se observou, acompanhou e anotou durante o ano sobre o aluno. 

Propõem-se também avaliações contínuas e diversificadas mais curtas para 

que ainda na própria aula se faça as devidas correções e se necessário, novas 

explicações, novos exercícios, novas atividades, ou até mesmo retomada do conteúdo 

servindo-se assim como recuperação contínua. 

O professor deverá fazer registros permanentemente do aproveitamento do 

aluno, através da participação, dificuldades, avanços e sempre com muita 

transparência, levando os pais a tomarem ciência de todas as providências tomadas 

ou a serem tomadas. 

Toda e qualquer avaliação deve ser vista sempre como necessária, tanto 
para o professor acompanhar o desenvolvimento do aluno, como para seu 
próprio trabalho com a preocupação constante e controle de que realmente o 
que foi trabalhado, foi assimilado.  

A auto avaliação será instrumento necessário para uma prática que o 
aluno possa ter oportunidade de evidenciar e refletir sobre sua conduta de 
aprendizagem, suas necessidades e que acredita e invista no seu potencial. 

Avaliações bimestrais: Tudo o que for avaliado durante o bimestre é que 
terá como parâmetro para a nota Bimestral, onde o professor deverá ter usado 
no mínimo dois instrumentos diversificados usando níveis compatíveis com o 
grau de aprendizagem do aluno, fazendo-se valer de provas que envolvam 
questões dinâmicas, criativas, variando o vocabulário, o enunciado, com 
palavras cruzadas, questões dissertativas, objetivas, mapas, ligações, caça-
palavras, cartas-enigmáticas, situações problemas, usar trabalhos pesquisas, 
relatórios, etc., que deverão ser arquivados. Não se esquecendo que 
avaliações escritas representam apenas um instrumento de avaliação. É 
necessário, portando no mínimo um outro instrumento que poderá ser um 
teatro, um jogral, uma leitura, uma experiência prática, uma entrevista, um 
cartaz, etc. 
A escola também poderá elaborar uma avaliação bimestral para as séries, este 
instrumento servirá como indicador para que evidenciar o andamento das 
classes, para verificação do andamento do projeto proposto no bimestre, para 
averiguar que recursos didáticos o professor usou. Isso tudo, para que se fique 
assegurada oportunidade de um currículo mínimo específico para a série, o seu 
nível e suas condições mínimas de aproveitamento.  
 
 – Recuperação 
 A recuperação estabelecida através de princípios comuns para 
educação básica LDB -institui alguns mecanismos de flexibilização para o 
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Ensino Fundamental e Médio estes tornam-se obrigatório quando do 
rendimento insatisfatório  apresentado pelo aluno. A Escola estará se 
organizando, priorizando a recuperação em todas as suas formas a fim de 
garantir esse direito dos alunos de reforço e recuperação em todas as séries do 
Ensino Fundamental e Médio, quando for detectado  aproveitamento 
insatisfatório. Estas atividades deverão ocorrer: 

- De forma contínua – como parte integrante do processo de 
ensino e aprendizagem, no desenvolvimento das aulas regulares, sendo parte 
das aulas regulares. 

- De forma paralela  -  ao longo do ano letivo em horário diverso 
das aulas regulares, sob forma de projeto de reforço e recuperação da 
aprendizagem, com acompanhamento do professor diretamente ou sob forma 
de atividades como trabalho extra-classe com acompanhamento do próprio 
professor, com tarefas específicas das dificuldades do aluno. 
 
 – Procedimentos Pedagógicos 
 Os Procedimentos Pedagógicos a forma de transmissão dos 
conteúdos a serem trabalhados pela escola é compromisso coletivo, ele deverá 
estar sempre para ajudar os alunos a prosseguirem, aprofundarem seus 
conhecimentos, suas habilidades, seus conceitos, enfim sua aprendizagem. O 
professor será o incentivador,  o motivador, o mediador deste trabalho que 
deverá valorizar todo o aprendizado anterior,como também  o aprendizado fora 
que acontece fora da escola, e dar prosseguimento a esta construção do 
conhecimento, a este  crescimento intelectual, cultural, ético, e profissional dos 
alunos . Estes procedimentos deverão visar um aluno, ativo, construtor do seu 
próprio saber, dando -lhe consciência de que ele é o sujeito da sua própria 
história um sujeito que observa, analisa, com o devido respeito ao seu ritmo, 
mas levando-o a se sentir desafiado mentalmente. Enfim estes procedimentos 
deverão estar a serviço de uma escola comprometida com um ensino de 
qualidade, de forma intencional buscando não o impossível, mas todo o 
possível de cada aluno, devendo-se para tanto prever o uso de todos os 
recursos tecnológicos e didáticos que a escola possui, tais como: o vídeo, a 
sala de informática, os jornais e revistas, todo acervo da biblioteca, o som e 
demais aparelhos que a escola possui conforme relação de recursos.   
 
 – Classificação 
 Classificação no Ensino Fundamental em Regime de Progressão 
Continuada  e Ensino Médio, é adotada para todos os alunos., Dentro do 
regime de Progressão Continuada, no Ensino Fundamental, os alunos serão 
classificados entre seus pares, com seu grupo ou classe a cada final de ano 
para a série subsequente, caso o aluno apresente alguma defasagem em 
algum componente será classificado com orientações para que logo no início 
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do ano seguinte , tenha recuperação  na nova série no primeiro bimestre, e 
logo que o problema estiver sanado ,esta indicação será levantada. Admitir-se-
á no final do ciclo quando o aluno apresentar grande defasagem, mais um ano 
na mesma  série .. 
 Os alunos do Ensino Médio serão classificados na série posterior de 
acordo com Regimento Escolar quando; de acordo com suas competências, 
seu aproveitamento for satisfatório, representados pela nota mínima 5 em 
todos os componentes curriculares ,ou ainda, poderá ser   classificado para a 
série posterior, não conseguindo nota 5 em até 03 componentes curriculares, 
os quais o aluno cursará em concomitância com a série posterior.  Os alunos 
do Ensino Médio não serão classificados para a série posterior quando não 
conseguirem a nota mínima exigida de aproveitamento em mais de três 
componentes,depois de ter tido todas as oportunidades de recuperação 
durante o ano letivo.. 
 
 – Reclassificação 
 Reclassificação é o mecanismo que consiste em rever a 
classificação em matricular o aluno em série mais avançada em relação a 
anterior cursada, sempre considerando a correspondência, idade série, e 
avaliada e a competência . 
 A Reclassificação ocorrerá mediante: 

- Requerimento do próprio aluno, ou de seu responsável dirigido 
ao Diretor da escola. 

- Por proposta apresentada pelos professores do aluno. 
 Esta reclassificação quando para o aluno da própria escola, ocorrerá 
no máximo até o final do primeiro bimestre letivo, para alunos recebidos por 
transferência, poderá ocorrer em qualquer época do período letivo. 
 Ao avaliar-se as competências deve-se observar: 
0 – Avaliação deve versar sobre matérias da base nacional comum; 
1 – Ser realizada por docentes da própria escola indicada pelo diretor; 
2 – Conter análise dos resultados e definição pelo Conselho de Classe em 

que o aluno será reclassificado; 
3 – Em havendo necessidade de eventuais estudos de recuperação deverá 

ter indicação; 
4 – Registro do Parecer conclusivo do Conselho de Classe.  
  
 – Acompanhamento do Processo Pedagógico. 
  
 Pela Direção e Coordenação 
 O acompanhamento, controle, avaliação da execução do trabalho 
realizado pelos diferentes segmentos dos trabalhadores da educação no 
processo educacional é priorizado e será feito com muito carinho e boa 
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vontade. O trabalho pedagógico realizado pela escola, o trabalho do professor, 
o acompanhamento que se faz das dificuldades do aluno de aprendizagem ou 
de posturas, enfim a convivência do escolar. 
  
 Este acompanhamento será efetuado através de: 

- Verificação, andamento e análise das aulas, 
- Dos roteiros preparados para aulas, 
- Dos cadernos dos alunos, diários de classe, recuperação, 

tarefas, etc. 
- Das avaliações praticadas, 
- Das atitudes dos alunos, 
- Da análise do desempenho dos alunos ao final de cada bimestre 

e também do dia a dia deste aluno. 
- Das visitas de todas as dependências da escola usadas pelos 

alunos ou trabalhadores, acompanhando o uso a organização. 
- O uso dos materiais e recursos pedagógicos. 
- O interesse destes profissionais para atualização através de 

materiais da própria escola, ou cursos. 
- Do relacionamento, das habilidades destes profissionais em 

trazer os pais para escola, em relacionar-se com estes e demais elementos da 
escola, o tratamento a afetividade dispensados. 

- Da interação professor x aluno, do relacionamento para superar 
dificuldades. 

- Das decisões frente a situações imprevistas por todos na escola, 
- Do domínio e habilidade com os educandos do clima de trabalho 

realizado. 
- Do procedimento de todos frente a campanhas necessárias 

gerais dos alunos, professores e funcionários. 
- Da conservação geral da escola, do seu mobiliário. 
- Da participação, envolvimento em reuniões gerais e ou H. T. P. 

Cs. 
 Enfim estaremos todos atentos para que através do nosso trabalho 
atinjam-se os objetivos da Escola. 
  
 Do agrupamento dos alunos. 
 
 Ao fazer o agrupamento dos alunos, a escola vai considerar as 
características próprias da clientela de cada ano letivo com os quais trabalhará 
como também o espaço físico que a escola possui sua Proposta Pedagógica, 
suas metas, seus objetivos. Assim a escola faz seus agrupamentos procurando 
viabilizar, compatibilizar, adequar sempre; necessidades, idade, espaço físico. 
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- Procura atender primeiro a diretriz da heterogeneidade, idade, 
horários de trabalho e escolar. 

- Atende às necessidades de transporte da zona rural, o horário, a 
distancia da sede, dificuldade de acesso, sempre nos dois horários de 
transporte disponível, tarde e noite. Observados assim possibilidades e 
impossibilidades destes alunos para uma freqüência regular. 

- Aos alunos da sede está reservado o período da manhã, já é 
uma característica, o período preferido dos alunos que moram na sede e 
podem estar perfeitamente atendendo ao horário de 07:00 horas, observando 
que neste horário nunca é atendido todos os alunos que preferem o período 
pelo nº de salas insuficientes. 

- No período noturno a escola procura atender em maioria 
absoluta alunos trabalhadores do Ensino Médio, alunos da Zona Rural e da 
sede do município, o princípio idade trabalho é observado com afinco, sendo 
neste período atendido também os alunos do EJA, com objetivos específicos 
para o termo. 
 Por só poder oferecer uma classe por série por período, às vezes os 
agrupamentos ficam prejudicados, procura-se a todo o momento e o ano todo 
superar sempre todos os problemas detectados pensando sempre no bem 
estar do aluno, e o seu melhor aproveitamento escolar. 
 - Quanto ao transporte dos alunos residentes na zona rural em 2007, 
só será efetuado em dois períodos, tarde e noite, buscando economia e 
racionalidade de serviço. A escola então procurou adequar-se o oferecer 
atendimentos das séries nos períodos da manhã e tarde 5ª e 8ª séries 
cumprindo assim o objetivo de priorizar o ensino fundamental no diurno, já que 
nossos alunos estão dentro da faixa etária idade série, menores que 14 anos, e 
mais duas classes de ensino médio, atendendo a preferência destes horários, 
pelos alunos. 
  
  
 

“SÓ QUANDO CHEGAMOS AO CUME DA MONTANHA É QUE VEREMOS O HORIZONTE” 

                                                                                                                                                                          
  

 

 

 A - A Organização da Vida Escolar 

 A vida escolar do aluno se organiza através de um conjunto de regras e 

procedimentos, com o objetivo maior de garantir acesso, permanência e sucesso 
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escolar progressão, a comprovação de estudos, abrange vários aspectos como: 

 

- Matrícula: 

- Por ingresso - ocorre apenas na 1ª série do Ensino Fundamental, quando 

o aluno inicia seu processo de escolarização, é dado ai o inicio ao 

parâmetro idade série, para a progressão continuada; 07 anos para a 1ª 

serie, 08 anos para a 2ª série, 09 anos para a 3ª série 10 anos para a 4ª 

série, 11 anos para a 5ª série, quando estamos recebendo este aluno 

para inicio do ciclo II — são necessários, comprovante de escolaridade, 

conclusão do ciclo 1, certidão de nascimento. Para o Ensino Médio, 

conclusão do Ensino Fundamental ciclo 11, documentos pessoais. 

- Por classificação 

- Por reclassificação 

- Por remoção 

- Por transferência 

-  Por progressão parcial de estudos, alunos da 8ª série do Ensino 

Fundamental e alunos do Ensino Médio regular. 

 

-  Promoção: 

Ao final de cada série observa-se a para a promoção: 

- Todos os alunos das series intermediárias com freqüência igual ou 

superior a 75% do total de horas letivas e rendimento satisfatório. 

- Todos os alunos que ao final do ciclo 11 do Ensino Fundamental e de 

cada serie do Ensino Médio com rendimento escolar satisfatório e freqüência igual ou 

superior a 75% do total de horas letivas. 

- Todos os alunos do Ensino Fundamental e Médio com freqüência inferior 

a 75% do total de horas letivas e rendimento satisfatório, depois do Conselho de 

Classe se pronunciar decidindo que as ausências às aulas não prejudicou o 

desempenho do aluno para prosseguimento de estudos. 
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- Promoção Parcial: A Promoção Parcial acontece para alunos da 8ª série 

do Ensino Fundamental, e de todas as séries do Ensino Médio, com rendimento 

insatisfatório em até três componentes curriculares neste caso, o aluno será 

classificado na série subseqüente cursara concomitantemente os componentes em 

que não obteve êxito no ano anterior (em se tratando de aluno de 8ª série do Ensino 

Fundamental, a progressão parcial dependerá da existência de vaga no Ensino Médio 

e da disponibilidade de horário do aluno para cursar ac mesmo tempo, os 

componentes da 8ª série e Ensino Médio). 

 

- Retenção: 

Serão considerados retidos: 

- Alunos do ciclo II das séries intermediárias e do Ensino Médio, com 

freqüência inferior a 75% do total de horas letivas e rendimento escolar insatisfatório. 

 

- Retenção Parcial 

- Deverá ser considerado retido parcialmente: 

- Alunos da 8ª série do Ensino Fundamental e de todas as séries do 

Ensino Médio, com freqüência menor que 75% do total de horas letivas e rendimento 

escolar insatisfatório em mais de 3 componentes, neste caso, os alunos ficam retidos 

na mesma serie mas dispensados de cursar os componentes concluídos com êxito. 

 
 – Evasão:  
 Serão considerados evadidos todos os alunos que após algumas 
faltas seqüenciais e tomadas providências possíveis para que este aluno 
retorne, e sem conseguir resultados positivos, estes atingirem nível superior 
aos 25% de ausências e comprovarem assumir a evasão, o abandono, através 
de documentos assinados ou ainda o não retorno trabalhado e proposto pela 
escola. 
 
 - Freqüência: 
 Para que a escola possa efetuar o progresso contínuo do aluno, e 
alcançar os objetivos propostos, a presença regular do aluno às atividades 
escolares é primordial.  
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 O controle sobre a freqüência dos alunos deverá sempre ser 
efetuado sobre o total de horas aulas letivas, sendo exigido freqüência mínima 
de 75% para a promoção conforme L.D.B e Regimento Escolar. 
 A freqüência inferior a 75% das aulas pode resultar em rendimento 
insatisfatório e interromper mesmo a progressão continuada do aluno. 
 A escola fará o controle sistemático da freqüência de todos os 
alunos às aulas e bimestralmente adotará as medidas necessárias de 
freqüência regular evitando todas as maneiras as possíveis evasões ou 
retenções por freqüência irregular. 
 A família também será fator importante na garantia da freqüência, e 
a escola estará sempre que houver um número de faltas excessivo, 
comunicando, chamando os pais ou responsáveis para que os mesmos tenham 
ciência e assumam a sua parte de responsabilidade visando freqüência regular 
do aluno, e também informando o Conselho Tutelar para ajudar nas 
providências cabíveis. 
  
 - Adaptação de Estudos: 
 Aos alunos recebidos por transferência em que a grade curricular 
apresentar diversidade entre currículo das séries ou termos anteriores do 
mesmo nível, já cursadas na escola de origem, a escola de destino 
oportunizará aos discentes estudos regulares de adaptação, com freqüência 
em período diverso, ou na impossibilidade, na forma de orientações de 
estudos, trabalhos e pesquisas, conforme legislação em vigor. 
 
 – Da Avaliação de Competência:  
 Com fundamento nesta avaliação a escola conhecerá o nível de 
rendimento escolar do aluno e o submeterá se necessário, aos estudos de 
recuperação e ou reforço tendo-se como parâmetros notas de, 0 a dez e índice 
de freqüência no período. 
 
 – Do Aproveitamento de Estudos: 
 Ao aluno que concluiu estudos compatíveis com os componentes do 
currículo da escola, poderá aproveitá-lo no seu nível de estudo, devendo 
comprová-lo submetendo-se a processo de classificação e requerer este 
aproveitamento através de requerimento dirigido ao Diretor de Escola no início 
do período letivo. 
 
 – Normas Disciplinares 
 As normas disciplinares dentro da Unidade Escolar estarão para que 
esta tenha, uma convivência harmoniosa através dos direitos e deveres 
respeitados vivenciados por todos os participantes do processo. A escola 
estará sedimentando este trabalho disciplinar observando a pratica de seu 
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cotidiano, procurando através de atos, de exemplos despertar generosidade, 
tolerância procurando ser imparcial e nunca omissa. 
 As normas disciplinares previstas pela legislação em vigor, com 
embasamento no Regimento Escolar foram elaboradas pela comunidade 
escolar. Toda medida disciplinar deverá ser aplicada pela comissão de normas 
e convivência e serão medidas e advertência, de conversa com os alunos e 
pais, esperando-se através do diálogo, das explicações das conseqüências, da 
prevenção, da transparência de medidas, do embasamento legal das medidas, 
a mudança de comportamento do educando. Quando da necessidade de uma 
medida punitiva mais grave, ou Conselho Pleno é que decidirá e aplicará a 
mesma sempre na presença do aluno e dos pais para que tenham 
oportunidade de ampla defesa e ciência dos fatos. 
 A escola estará trabalhando toda inconveniência de atitudes 
primeiramente com o próprio professor que orientará o aluno com conversas 
esperando com este trabalho mudança de comportamento. Em não 
conseguindo pedirá ajuda ao Conselho de Classe e aos Gestores, por fim não 
havendo mudança de comportamento é que gestores e pais estarão aplicando 
medidas disciplinares. 
 

– Registros e expedições de documentos de Vida Escolar 
 Os registros a expedição de documentos escolares serão sempre 
feitos com a maior rigor para que possa assegurar a legalidade,  a regularidade 
a autenticidade da vida escolar de todos os alunos. 
 Para esta tarefa adota-se procedimento de escrituração escolar, de 
arquivos que garantam a fidedignidade destes registros relativos a vida escolar 
de cada aluno, bem com a guarda das informações correspondentes a esses 
registros sempre conforme legislação em vigor de moda a agilizar e facilitar 
localização consultas e expedições. 
 Estes registros de total responsabilidade da escola, e especialmente 
do diretor e do secretário, serão efetuados dentro dos padrões exigidos, 
cabendo ao Núcleo Administrativo os procedimentos, organização, atualização 
dos mesmos. 
 Esta escrituração escolar registra, documenta, organiza informações 
sobre a vida escolar do aluno, e também do estabelecimento de ensino sempre 
conforme normas ditadas pela Secretaria de Educação. Exige-se desta 
escrituração, organização e atualização, estes documentos registrados e 
expedidos é registros comprobatórios de estudos realizados, do  grau de 
escolaridade alcançado, necessário para prosseguimento de estudos ou 
inserção no trabalho. 
 Todos estes documentos para serem validados devem ter papel 
timbrado e contar com assinatura e carimbos do secretário e do diretor, ambos 
responsáveis pela veracidade das informações. 
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  Procedimentos de Controle de Freqüência 
                   - Um dos principais objetivos a serem alcançados pela escola é a 
freqüência regular dos alunos. Para tanto, a escola lançou mão de algumas 
estratégias para atingir os objetivos. 
 - Diariamente em todos  o períodos os inspetores de alunos 
preenchem uma planilha por período e por classe, dos alunos não freqüentes e 
observam o numero de faltas conforme normas, para tomada de medidas: 
- na terceira falta seguida da semana sem comunicação, 
- nas faltas seqüenciais toda semana sem comunicação, 
- muitas faltas no mês. 
 Todas faltas são motivos para tomada de providências,Professor 
Mediador  conversa-se com o aluno  em ele sendo maior , e com a família se 
for menor, para ciência e medidas. 
 Caso não se consiga mudança de comportamento com os alunos e 
os pais, busca-se ajuda através do Conselho Tutelar, que também receberá 
comunicação  por escrito , na qual, deverá ser justificado pelo pais,o motivo,  
no mês, o aluno ter ultrapassou os 20% de faltas sem justificativa para a 
escola. 
  
            
 – Das Instituições, dos Colegiados e suas atribuições.   
 
 – O trabalho Coletivo  
 O constante trabalho de integração, todos os esforços centrados 
para que se efetive o Plano de Gestão e todos os seus projetos coletivamente, 
em ambiente cordial, participativo, procurando o resgate e o fortalecimento da 
identidade profissional, da participação efetiva da comunidade, da confiança 
mutua entre todos estes seguimentos, dará efetivamente os resultados 
esperados com o coletivo da escola. 
  – As relações externas 
 A unidade Escolar buscará sempre assimilar formas de gestão 
participativa objetivando amarrar, compromisso com a comunidade escolar 
através de: 

- Incentivo buscando o revigoramento das Instituições e 
colegiados, O Conselho de Classe, O Conselho de Escola, A APM., o Grêmio 
Estudantil; para que sejam realmente órgãos representativos dos segmentos 
da escola e da Comunidade. 

- Que as atribuições de acompanhar, colaborar, avaliar, aprovar, 
constitua-se sem instrumento autônomo, participativo, com canais e finalidades 
múltiplas de comunicação e integração em todas as estâncias. 

- Fazer do Projeto Pedagógico uma referencia para: 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

- Que os professores, os profissionais da educação e todos os 
alunos desta unidade busquem de si mudanças de posturas diante de 
metodologia  para melhor aproveitamento, valorize a recuperação e a 
colaboração da família nesta tarefa de conscientização de grande interesse da 
escola para melhorar a Qualidade de Ensino. 
 
 – Dos Colegiados 
 
 – Conselho de Classe:  
 O Conselho de classe integra o núcleo de apoio técnico pedagógico 
e presidido pelo Diretor, ou Vice-Diretor ou Coordenador quando delegada esta 
competência pelo próprio Diretor aos mesmos. É integrado pelo grupo de 
professores, da classe e por 1 aluno representante da classe. 
  – As atribuições  deste Conselho com embasamento legal na 
legislação em vigor, será sempre o de conferir o aproveitamento mínimo dos 
alunos, e suas reais condições de avanço sendo realizado em cada bimestre e 
ao final de ano para classificação em série posterior. 
  – É também atribuição do Conselho de Classe a atribuição de 
estudo da proposta de Reclassificação nos casos específicos e ainda da 
verificação da necessidade de diante da defasagem detectada indicação para 
reforço ou recuperação nos Conselhos de Classe dos bimestres e recuperação 
de férias no Conselho final, e ainda todas aquelas constadas na seção II 
artigos 15 a 18 do Regimento Escolar. 
 
 – Conselho de Escola  

- O Conselho de Escola, Colegiado constituído a cada início do 
ano letivo, conforme legislação em vigor, articulado ao núcleo da direção e de 
natureza consultiva e deliberativa sendo formado por representantes de todos 
os segmentos da comunidade escolar, em proporções específicas, ou seja de 
acordo com o número de classe que a escola possui e que resulta em número 
específico de membros na proporção de 50% membros da comunidade (pais e 
alunos) e 50% membros da escola mais o diretor que preside o Conselho de 
Escola e é seu presidente nato e voto Minerva. 
   – Ao Conselho de Escola cabem decisões sempre respeitando 
princípios e diretrizes da Política Educacional, Proposta Pedagógica, com a 
finalidade de dinamizar, sua atuação e facilitar sua organização e 
implementando e ainda todas as ditadas no Regimento Escolar artigos 9 a 12. 
  -  O Conselho de Escola de Escola ainda delega poderes de 
natureza simples à  Comissão de Normas e Convivência  constituída  por 
membros do Conselho, para decisões simples de advertências e chamadas de 
responsabilidades aos alunos, de acordo com o Regimento Escolar. 
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 - Estatuto: Conselho de Escola 
 O Conselho de Escola, articulado ao núcleo de direção, constitui-se 
em colegiado de natureza consultiva e deliberativa, formado por representantes 
de todos os segmentos da comunidade escolar. 
 O Conselho de Escola tomará suas decisões, respeitando os 
princípios e diretrizes da política educacional da proposta pedagógica da 
escola e a legislação vigente. 
 O Conselho Escolar desta instituição é composto por 40% de 
docentes, 05% de especialista de educação, 05% de funcionários, 25% de pais 
de alunos e 25% de alunos, de acordo com a ata subscrita.   
 A eleição será feita no primeiro mês letivo de cada ano e o 
colegiado tem mandato por um ano letivo. 
 Reuniões Haverá 2 (duas) reuniões por semestre ou 
extraordinariamente, por convocação do Diretor da Escola ou por proposta de, 
no mínimo 1/3 dos seus membros. 
 Convocação para reunião:  
 A convocação será feita pelo Diretor da Escola, por escrito, com 
ciência dos interessados ou por edital afixado na escola, em local visível e de 
fácil acesso ao público. 
 O prazo para convocação, dia e horário das reuniões deverão ser 
levados em consideração, assim como a possibilidade de participação da 
maioria dos membros componentes  do conselho. 
 Para a realização da reunião, é necessário que estejam presentes a 
maioria absoluta dos membros sendo alcançada a presença de 50% mais um 
do total de membros do conselho. Garantida a presença da maioria absoluta 
dos membros do conselho, uma questão será aprovada por maioria simples, ou 
seja, maioria de votos dos presentes à reunião 
 
 Atribuições (deveres) do Conselho de Escola.  
 
 Deliberar (discussão para resolver um assunto, um problema ou 
tomar uma decisão) sobre: 

a) diretrizes e metas da unidade escolar; 
b) alternativas de solução para os problemas de natureza 

administrativa e pedagógica; 
c) projetos de atendimento psico-pedagógico e material ao aluno; 
d) programas especiais visando a integração escola-comunidade; 
e) criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola; 
f) prioridades para aplicação de recursos da Escola e das 

instituições auxiliares; 
g) designação ou dispensa do Vice-Diretor de Escola quando se 

tratar de servidor de outra unidade escolar; 
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h) penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os 
funcionários,  servidores e alunos  da comunidade escolar; 

i) elaboração do calendário e do regimento escolar, observadas as 
normas do Conselho Estadual de Educação e a legislação 
pertinente; 

j) apreciação dos relatórios anuais da escola, analisando seu 
desempenho em face das diretrizes e metas estabelecidas. 

 
 1 – O Diretor de Escola tem direito a voz e voto nas deliberações do 
Conselho. 
 2 – O aluno de qualquer idade deve exercer o seu direito a voz e a 
voto em todos os assuntos deliberados pelo Conselho, conforme orientação 
contida no Comunicado SE de 31/03/86. 
 3 – A ata do Conselho deve ser tornada pública, exceto quando 
contiver ato infracional deliberado pelo Conselho a que se atribua autoria a 
crianças e adolescentes (artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente). 
 4 – Reuniões do Conselho não são abertas ao público ou a pessoas 
estranhas a ele, salvo quando for deliberar sobre penalidades disciplinares. 
Neste caso, deverá estar presente o acusado e seu respectivo defensor ou 
caso, representante legal, para o exercício da ampla defesa. 
   5 -  Conselho de Escola não pode transferir suas atribuições 
(deveres) ao Diretor de Escola, mediante decisão tomada em reunião ou 
mediante procuração dos seus membros. A lei veda. Portanto, serão nulos e 
abusivos os atos praticados pelo Diretor em nome do Conselho de Escola, 
como delegado ou como procurador de seus membros. 
 6 – Não existe voto por procuração e nenhum dos membros poderá 
acumular votos.  
 
 7 – Não existe uma Segunda instância do Conselho de Escola. 
Portanto, não cabe pedido de reconsideração e recurso das deliberações do 
Conselho, exceto via judicial. 
 
 8 – Não cabe ao Conselho deixar de deliberar a respeito, nem 
deliberar pela não-punição aos servidores e alunos que se sujeitaram a uma 
pena. Compete ao Conselho qualificar e quantificar a punição dentro das 
competências do Diretor e/ou do Secretário de Escola. 
 
 9 – A reunião do Conselho não poderá ocorrer sem a presença da 
maioria absoluta dos seus membros (metade mais um do total de membros do 
Conselho). 
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 10 – Todos os membros do Conselho (exceto o Diretor da Escola) 
são eleitos por voto direto, entre seus pares. Não existe indicação de 
componentes para integrar o Conselho. 
 
 11 – Quando houver proposta de convocação por um mínimo de 1/3  
dos membros do Conselho, ela compete ao Diretor que não poderá se recusar 
a fazê-lo. 
 
 12 – Participar do Conselho de escola é um direito como um dever 
do professor. O não-comparecimento do docente nas reuniões do Conselho de 
Escola, quando convocado; acarretará em “falta-aula” conforme o caso, nos 
termos do artigo ll do Decreto nº 39.931/95. 
 
 – Das Instituições Escolares 
 

A Escola conta com  duas instituições auxiliares APM. e Grêmio 
Estudantil 

 
 A. P. M. – Instituição juridicamente constituída dentro de 
embasamento legal, contando com Estatuto Próprio e eleita anualmente com 
gestão de um ano, esta instituição tem o Diretor de Escola como Presidente do 
Conselho Deliberativo da A.P.M. cabendo a ele garantir a articulação e criar 
condições para esta organização. 
 
 Caracterização da Escola e da Comunidade 
 
 A EE “Donato Marcelo Balbo, oferece  Ensino Fundamental Nível II e 
Ensino Médio. Tem seu quadro de docentes e funcionários completos, todos 
com nível de escolaridade . 
 Aos seus alunos oferece assistência de material escolar,  para tanto, 
sempre conta com materiais existentes na escola com as compras dos 
mesmos através de verbas específicas da Secretaria da Educação, ou faz 
campanha para suas compras ,ainda procura através da Prefeitura Municipal e 
Centro de Saúde dar assistência médica, odontologia ( com dentista na escola 
), assistência psicológica e fonoaudiológica, etc. 
 A escola mantém sempre bom relacionamento com as famílias de 
seus alunos buscando sempre ajuda junto as mesmas para melhor atender os 
alunos, a escola sente-se mais completa, feliz pela participação de pais 
presentes, trabalhando sempre com estes pais junto aos pais omissos, parcela 
até razoável de pais não presentes, não participativos na vida escolar do filho. 
Através de palestras, reuniões, de festas de integração que são programadas 
ao longo do ano letivo. 
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 Recursos materiais  
 Quanto aos recursos materiais que  a APM utiliza, tem sempre 
acesso a todos os ambientes escolares para ajudar e melhorar o andamento 
escolar, ocupando salas de aulas, quadra de esportes, biblioteca, sala de vídeo 
,cozinha, equipamentos e materiais  em geral que a escola  possui. 
 Ao iniciar o mandato de um ano, esta associação faz diagnóstico da 
mesma, que recursos humanos e materiais  vamos usar? 

- Qual a finalidade desta instituição? Quais necessidades vão 
priorizar? 
       Para tanto vamos nos propor ao trabalho das disponibilidades de 
tempo e ficando estipulada uma reunião ordinária por mês sempre às primeiras 
terças-feiras do mês, em havendo necessidade ela deve ser mudada, mas não 
suprimida. 
 
 Recursos financeiros  
 Os recursos financeiros que a A.P.M. conta previstos são as quatro 
parcelas provenientes do convênio APM/FDE, com os quais faz a manutenção 
e higienização do prédio. Verba FNDE. Anual sempre no 2º semestre, com  
R$2.200,00 para compra de diversos de consumo conforme indicação de verba 
e R$500,00 para materiais permanentes.Uma pequena quantia também vinda 
da cantina e ainda quando sentir necessidade far-se-á promoções para o fim 
determinado, tudo para que escola de atendimento as necessidades, 
viabilizando o melhor andamento de todos os setores da Unidade  
Escolar. 
 
 Objetivos  Propostos para a APM. 

- Colaborar com a direção da escola para atingir os objetivos do 
Plano de Gestão; 

- Promover a integração escola/família/comunidade na obra de 
educação da criança; 

- Assistir a escola no tocante à manutenção do prédio, do 
equipamento e da limpeza e de materiais aos alunos; 

- Auxiliar na organização da s campanhas cívicas, assistenciais, 
culturais e outras; 

- Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros para 
auxiliar a escola e seus alunos promovendo condições que permitam propiciar 
a divisão de responsabilidade, na solidariedade, no compromisso, na 
construção de um conhecimento comum a todos e da cidadania. 
 
 Metas 
                  1 - Dar assistência geral aos alunos carentes, 
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                     - encaminhamento quanto aos problemas de saúde 
– físico 
– mental 
– odontológico 
– de assistência á família 

 2 – Proporcionar e colaborar para a integração escola x comunidade: 
                         – ajudar nas reuniões quanto à participação dos pais nas 
reflexões sobre problemas da escola, dos alunos, dos relacionamentos, nas 
decisões sobre problemas; 
     - agilizar também  festas de integração envolvendo o máximo 
possível a comunidade em geral: 

- Dia do convívio 
- Homenagem ao Dias da Mães  
- Festa Junina 
- Homenagem ao Dia dos Pais 
- Festa do Folclore 
- Fórum da Educação  
- Preparar ou acompanhar excursões de alunos de lazer, de 

atividade extra – classe, ou ainda cultural. 
 3 – Cuidar dos aspectos físicos do prédio escolar, visando seu 
melhor aproveitamento, melhores condições de adequação e conforto, todos os 
ambientes conservados, visando com este ações previstas 
  
 1 – Quanto a assistência  

- Estar sempre atenta às necessidades da criança para 
providências e sendo necessário fazer campanhas educativas ou para fundos 
para atendimento de materiais diversos, escolares de vestuário, calçados, de 
camisetas de uniforme. 

- Atender à criança no tocante aos problemas de saúde física e 
mental, odontológica, de assistência à família, ainda encaminhamento quanto a 
problemas detectados buscando consultas, remédios, curativos, etc. 
 Quanto ao problema com as famílias, haverá empenho para 
providências possíveis de soluções com visitas, acompanhamento, palestras, 
informações e outras. 
 
 2 – Quanto a integração:  Escola x Comunidade será agilizada 
esta integração  
 
 Cronograma  
 1º - dia de aula. Dia do convívio, receber Pais alunos; 
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 2º - dia de aula Reunião com os pais, já com orientação, se possível 
palestras com temas específicos , trabalhando limites – Educação – Formação 
– etc. 

- A criança respondendo ao que se espera dela. 
- Troca de mensagem da escola x pais x filhos. 
- Homenagem pelo Dia das mães.APM e Grêmio Estudantil 
  -  Previsto para Sexta-feira que antecede o dia das mães este ano 
será   , com uma atividade de integração e interação. 
- Apresentação de números alusivos pelos alunos. 
- Mensagem às mães 
- Sorteios, brindes as mães participantes das brincadeiras e as 

sorteadas. 
 
 Festa junina 
 Previsão 24 de junho  festa de integração e arrecadação de fundos 
para A. P.M.  
 Participação, envolvimentos de todos da escola, e APM., Conselho 
de Escola e Grêmio EStudantil. 
   
 Homenagem aos Pais 
 Também prevista para a 5ª feira a noite que antecede o dia dos pais 
por ser necessário ser a noite para que haja comparecimento. Será uma 
comemoração de integração nos mesmos moldes do dia das mães, com 
gincanas com pais e filhos. 
 
 Festa do Folclore 
 Previsto para 20 a 25 de agosto – com a participação dos Pais. 
 - Exposição folclórica montada pelos alunos para visita da 
comunidade. 

-  Apresentação de danças folclóricas – cada período ficando 
responsável pelas apresentações do seu período, sempre contando 
com A.P.M. 
- A.P.M. ainda estará colaborando com todos os eventos 
programados de cultura, de palestrantes juntamente com o Grêmio 
estudantil. 

  
 Festa da Primavera (setembro)  
  

- A escola toda estará fazendo uma campanha para melhorar o 
verde da escola 
       os jardins da escola   (reformar) 
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       os vasos para enfeitar toda a escola (formação, campanha 
desenvolvida por classe com a devida solicitação e colaboração da APM. 
 
 Encerramento do Ano Letivo 
 
 Toda a escola estará trabalhando este encerramento na última 
semana de aula sempre com um cronograma de confraternização pais, 
professores e alunos, partes das atividades deverão ser de lazer, de 
festividades, dependendo da opção de toda classe. 
 
 3 – Quanto à aplicação de Recursos.  
 
       Conservação do Prédio e aspectos financeiros. 

- As quatro parcelas trimestrais recebidas através do convênio 
APM/FDE., serão aplicadas totalmente na manutenção e conservação do 
prédio – materiais limpeza, vidros, fechaduras e lâmpadas, em este dinheiro 
cobrindo estas despesas nos sentiremos amparada. 

- Cobertura do espaço que separa o pátio da  quadra esportiva , 
muito necessário, nos dias de chuva 
 
 Acompanhamento e Controle.  
 
 Para toda prestação de conta e avaliação das aplicações, o 
Conselho Fiscal avaliará e homologará as mesmas  depois  de ser planejada 
pelo Conselho Deliberativo e executado pela Diretoria executiva 
  
 01 - Diretoria Executiva:  

- reuniões mensais ordinárias 
02 - Conselho fiscal 

       Reuniões ordinárias uma vez no trimestre, ou após cada 
prestação de contas e/ou aplicações de recursos para elaboração de 
balancetes. 
                   03 - Conselho Deliberativo 
       Reuniões ordinárias a cada semestre para avaliar e deliberar 
sobre todas as atividades para acompanhamento e controle e ainda sendo 
necessário extraordinariamente para deliberar sobre qualquer assunto 
importante. 
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H.T.P.C. (TEMÁRIO – HORÁRIO – CRONOGRAMA)  
 As horas de trabalho coletivo destinam-se ao desenvolvimento das 
atividades coletivas e têm por objetivo:. 
 I – Construir e implementar e avaliar o projeto pedagógico da escola; 
 II – Articular as ações educacionais desenvolvidas pelos diferentes 
segmentos da escola, visando a melhoria do processo ensino - aprendizagem; 
 III – Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a 
redução dos índices de evasão e repetência; 
 IV – Possibilitar a reflexão sobre a prática docente; 
 V – Fornecer o intercâmbio de experiências; 
 VI – Promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos 
educadores; 
 VII – Acompanhar e avaliar, de forma sistemática, os processos 
ensino e aprendizagem; 
 VIII – Identificar o conjunto de características, necessidades e 
expectativas da comunidade escolar; 
 IX – Apontar e priorizar os problemas educacionais a serem 
enfrentados; 
 X – Propor alternativas de enfrentamento dos problemas levantados; 
 XI – Elaborar atividades de acordo com a proposta. 
 XII – Garantir o desenvolvimento dos projetos que visem a 
integração horizontal e vertical do currículo a interdisciplinaridade e 
transversalidade, a integração, Fazer com que os professores compreendam 
que o mundo do conhecimento, os diversos saberes estão rigorosamente 
entrelaçados. 
 
 Temário: 

- Análise das avaliações que serão aplicadas aos alunos; 
- Analise das avaliações externas e internas; 
- Discussões sobre avaliação, as recuperações contínuas e 

paralelas; 
- Informações precisas de resultados; 
- Discussão do andamento dos programas e dos projetos 
- Trocas de experiências entre professores; 
- Textos sobre:- 
- Metodologia para desenvolvimento dos conteúdos 
- Disciplina; 
- Avaliação de projetos e programas ; 
- Progressão continuada; 
- Leitura e análise sobre as propostas curriculares; 
- Leitura das práticas pedagógicas; 
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- Apresentação de vídeos:- parâmetros curriculares, TV. Escola, 
interdisciplinaridade, DST., AIDS, PCNs. etc. 

- Atividades instigantes para motivar a contribuição dos 
participantes; 

- Atividades do encarte:- A escola que faz diferença , TV escola; 
- Leitura e análise do documento:- Raízes e Asas, Folha 

educação, revista mundo jovem, revista nova escola; 
- Leitura e discussão dos jornais:- Escola agora, Jornal Udemo; 
- Estudo dos parâmetros curriculares; 
- Confecção de materiais pedagógicos; 
- Atendimento a pais de alunos ,reuniões com pais de alguns 

alunos para orientações e ajuda mútua ; 
- Desenvolvimento das orientações recebidas nas oficinas 

pedagógicas; 
- Elaboração de projetos; 
- Levantar os recursos materiais e humanos disponíveis que 

possam subsidiar as discussões e a solução de problemas; 
- Execução de projetos da própria Unidade Escolar de Ensino; 
- Palestra sobre auto-estima para alunos ,pais e professores; 
- Acessoria dos ATPS e Supervisão; 
- Dinâmicas de grupo e preparação de dinâmicas para aplicação 

ao alunos; 
- Demais atividades que se fizerem necessárias de acordo com o 

momento e a contextualização e realidade escolar. 
 
 Recursos Materiais Disponíveis:-   

- T.V; 
- Vídeos; 
- Fitas de vídeo; 
- Aparelho de som pequeno e grande; 
- Quadro; 
- Revistas:- Nova Escola, Veja, Super-interessante; 
- Jornal: O Estado de São Paulo; 
- Propostas Curriculares; 
- Conjunto dos Parâmetros Curriculares; 
- Encarte: A Escola que faz diferença; 
- Raízes e Asas – Documentos e fitas; 
- Fitas de vídeo da oficina pedagógica; 
- Salas de aulas; 
- Sala de Recursos; 
- Biblioteca; 
- Retro-Projetor 
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- PCNs. 
- Revistas em geral – Demais recursos atuais 
- Sala de informática 

 
 Observação:- Os demais documentos serão selecionados, 
confeccionados e localizados com antecedência na unidade escolar ou junto a 
Diretoria de Ensino. 
 
 Recursos Humanos:-  

- Direção; 
- Professor Coordenador; 
- Professores; 
- Funcionários; 
- Pais; 
- ATPs. E Supervisores; 
- Demais pessoas convidadas de acordo com o tema. 
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            INSTRUMENTO DE AUTO-AVALIAÇÃO  2011  

1. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 

Indicadores 

Escala  

 

Evidências 

Até 

20

% 

21 

a 

49

% 

50 

a 

69 

% 

70 

a 

89

% 

90 

a 

100 

% 

1  

Avaliação da 

proposta 

pedagógica 

1.1 Foram realizadas, periodicamente, práticas de avaliação e 

socialização dos objetivos e metas alcançados pela Proposta 

Pedagógica/Plano de Gestão, com o envolvimento de representantes 

de todos os segmentos da comunidade escolar? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

- Reuniões de Pai, A.P.M., Conselho 

de.Escola., Conselho de Classe, 

Reuniões Pedagógicas e Reuniões 

H.T.P.Cs. 

 

2. 

Rendimento 

escolar 

1.2 A escola tem realizado registros, análises e socialização das 

taxas de aprovação, reprovação e abandono, identificando 

necessidades e implementando ações de melhoria? 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

- Bimestralmente – Mural 

- Reuniões de Pais 

- Reuniões H.T.P.C 

- Reuniões Pedagógica 
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3  

Freqüência 

escolar 

1.3 A escola realizou o acompanhamento e controle da freqüência 

dos alunos adotando medidas para assegurar a sua permanência, 

com sucesso?  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

- Estudo do Resultado do SARESP 

- Levantamento quem são enviados 

co Conselho Tutelar e estes chamam 

os pais para justificar as faltas. 

 

4 

Uso dos 

resultados do 

desempenho 

escolar 

1.4 A escola analisou os resultados do seu desempenho ( IDESP, 

SARESP, e outros), identificou necessidades e propôs metas de 

melhoria?  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

- Reuniões para análise do SARESP 

 

- Proposta  de Ações em H.T.P.C 

5.  

Satisfação dos 

alunos, pais, 

professores e 

demais 

profissionais da 

escola 

1.5 Indice de satisfação  

Escola como um todo. 

Profissionais  

Gestão  

Práticas pedagógicas 

Aprendizagem dos alunos 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

 

 

Avaliação Institucional Anual 
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6. 

Transparência 

e divulgação 

dos resultados 

1.6 Foram divulgados, periodicamente, aos pais e à comunidade, os 

resultados de aprendizagem dos alunos e as ações educacionais 

implementadas para a melhoria do ensino?  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

- Reuniões de Pais 

- Mural com Resultados 

- Discussão de Ações dos H.T.P.C 

 

Total de pontos obtidos :  
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2. GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Indicadores 

Escala  

 

Evidências 

Até 

20% 

21  

a49 

% 

50  

a69 

% 

70  

a89

% 

90 a 

100 

% 

1  

Plano de 

gestão 

2.1 O Plano de Gestão da escola é formulado ou validado , 

anualmente, com a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar e expressa a missão, os valores, os objetivos, 

as metas e estratégias propostos como marcos orientadores da 

educação oferecida pela escola? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

No início do ano letivo e também no decorrer do 

ano quando se fez  necessário. 

Planejamento, reuniões pontuais, HTPCs e 

replanejamento  (pautas, fotos) 

2. 

Avaliação 

participativa 

2.2 As metas e ações do Plano de Gestão e as práticas pedagógicas 

são acompanhadas e avaliadas de forma participativa e sistemática, 

convidando representantes dos pais, alunos, professores e 

comunidade, de modo a orientar propostas de melhoria? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Através de reuniões pontuais, bimestrais (registros em 

atas e fotos) 

Nos Planejamentos  

Replanejamento 

Conselho de Classe 
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3  

Atuação 

dos 

conselhos/ 

colegiados 

2.3 a) Os Conselhos de Classe/Série são atuantes , contam com a 

participação de alunos, expressam comprometimento, iniciativa e 

efetiva colaboração na melhoria do processo de ensino e do 

processo de aprendizagem? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Aconteceram a cada final dos bimestres, sempre 

contando com a participação e comprometimento 

dos gestores, professores, pais de alunos  e alunos., 

para ascensão de responsabilidade para melhoria 

da qualidade de ensino e aprendizagem, ( rec. 

continua, paralela e tarefas); Registro: pautas, 

fotos, encadernação de resultados.   

2.3 b) O Conselho de Escola e a  APM  atuam de maneira 

permanente ,com funções e atribuições bem definidas, em reuniões 

sistemáticas abordando os processos de ensino e aprendizagem e 

gestão participativa da escola? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Cons. de Escola, APM e Gr. Estudantil, transcorreu 

sempre atendendo a legislação em vigor 

(eleições,assembléias; reuniões pontuais, 

ordinárias e extraordinárias) sempre contando com 

participação. mínimas necessárias com registros 

em livros próprios e fotos. 

4 

Integração 

escola-

sociedade 

2.4 Foram realizadas articulações e parcerias com as famílias, com 

os serviços públicos( saúde, meio ambiente, infra-estrutura, 

trabalho, justiça, assistência social, cultura, esporte e lazer) 

associações locais, empresas e profissionais, visando a melhoria da 

gestão escolar,o enriquecimento do currículo e a aprendizagem dos 

alunos? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Reuniões (pautas e fotos), profissionais que fizeram 

à diferença: Serviços públicos (psicólogo, 

profissionais da saúde, nutricionista; conselho 

tutelar, juiz,). 

 

5.  

Comunicaçã

o e 

informação 

2.5 Canais dinâmicos de comunicação com a comunidade escolar a 

respeito dos planos de ação( metas e ações do Plano de Gestão) e 

realizações da escola, foram utilizados, com vistas e prestação de 

contas c/ transparência à gestão escolar? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Reuniões com pautas, utilizando data show  para 

socialização e registros em livros de atas assinados 

. 
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6. 

Organizaçã

o dos 

alunos 

2.6 Existem praticas bem sucedidas de estimulo e apoio à 

organização de alunos para que atuem em ações conjuntas, 

solidárias, cooperativas e comunitárias, visando ao desenvolvimento 

de suas potencialidades e à formação para a cidadania? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Campanhas: solidárias ao hospital do câncer, do 

agasalho, prevenções (DSTs,combate a dengue ao 

sedentarismo - Agita Galera, boa alimentação) 

Total de pontos obtidos  

 

 

3. GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

Indicadores 

Escala  

 

Evidências 

Até 

20% 

21ª 

49% 

50ª 

69% 

70ª 

89% 

90ª 

100 % 

1  

Curriculo 

3.1 Os Planos de Ensino, em consonância com a Proposta 

Pedagógica da escola, dialogam com o currículo oficial atendendo 

aos interesses e as necessidades dos alunos? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Planos de Ensino por disciplina e plano de 

trabalho. 

2. 

Monitoramen-

to da 

aprendizagem  

3.2 Foram realizadas práticas de análise dos resultados de 

aprendizagem( avanços alcançados e dificuldades enfrentadas 

pelos alunos) e são desenvolvidas ações pedagógicas tendo por 

objetivo a melhoria continua do desempenho escolar? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

HTPCs( prof. da sala e recuperação paralela 

encaminhamentos e dispensa) orientação 

tarefas, trabalhos,  pesquisa e estudos –

período inverso.  

Gráfico de Aproveitamento da Classe. 
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3  

Inovação 

pedagógica 

3.3 Foram desenvolvidas praticas pedagógicas inovadoras para 

atender as diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem dos 

alunos, com a utilização adequada de recursos didáticos e 

tecnologias educacionais que favoreçam o trabalho em equipe, a 

interdisciplinaridade, a contextualização e a apropriação dos 

saberes ? 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

                                                                             

  Rec. Paralela: agrupamentos produtivos,  

 utilização de material diferenciado, 

professores 

 em sintonia nas HTPCs; 

A escola vai ao cinema; Lugares de aprender e 

reuniões com orientações de estudo,VC 

oferecidas pela SE. 

 

4 

Inclusão com 

equidade 

3.4 Práticas pedagógicas inclusivas que traduzam o respeito e o 

atendimento equitativo a todos os alunos, independentemente de 

origem socioeconômica, gênero, etnia e necessidades especiais 

foram realizadas? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Dinâmicas, VCs e filmes. 

5.  

Planejamento 

da prática 

pedagógica  

3.5 As práticas de planejamento das aulas pelos professores são 

realizadas de forma sistemática, coletiva e cooperativa, em 

consonância com o Currículo e com base nos avanços e 

necessidades individuais dos alunos? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Coletivamente no planejamento, 

replanejamento e em HTPCs. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

6. 

Organização 

do espaço e 

tempo 

escolares 

3.6 a) Foram realizadas práticas de organização dos ambientes, 

horários de aula de modo a assegurar praticas pedagógicas que 

aprimoram a qualidade do ensino ? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Planejamento (horários de aulas, turnos, 

recuperação paralela, biblioteca; SAI  e  sala 

de multimídias) 

3.6.b) Foram desenvolvidos projetos de recuperação paralela que 

atenderam às necessidades de aprendizagem dos alunos? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Projeto  recuperação paralela  desenvolvidos 

no 1º e 2º semestre. 

3.6.c)O HTPC se constituiu em um espaço coletivo de formação 

para o desenvolvimento do currículo e avaliação do processo 

ensino e aprendizagem? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Registros em livro próprio – 2010   (pautas e 

assinatura) 

 

Total de pontos obtidos : 
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4. GESTÃO DE PESSOAS 
 

 

Indicadores 

Escala  

 

Evidências 

Até 

20

% 

21 

a49

% 

50 

a69 

% 

70 

a89

% 

90 

a100 

% 

1  

Visão 

compartilhad

a 

4.1 Foi promovida a integração entre os profissionais da escola, pais 

e alunos, visando a uma concepção educacional comum e a unidade 

de propósitos e ações? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

- Reuniões com Sensibilização 

- Comemorações 

- Confraternização 

2. 

Desenvolvi- 

mento 

profissional 

4.2 Foram promovidas, por iniciativa da escola, ações de formação 

continuada a partir da identificação de necessidades dos docentes e 

demais profissionais?  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

HTPCs ( registro em livro próprio)  

3  

Clima 

organizacion

al 

4.3  Ações para desenvolver equipes e lideranças, elevar a 

motivação  dos profissionais e mediação dos conflitos, em um clima 

de compromisso ético, cooperativo e solidário foram desenvolvidas? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Reuniões, vídeos de motivação, em HTPCs 

mensagens leituras , campanhas. 
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4 

Avaliação  

do  

desempenho 

4.4 Foram adotadas, por iniciativa da escola, práticas avaliativas do 

desempenho de professores e dos demais profissionais ao longo do 

ano letivo, para promover a melhoria continua desse desempenho, 

no cumprimento de objetivos e metas educacionais? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Planejamento,HTPCs, replanejamento e avaliação 

institucional. 

5.  

Observância 

dos direitos 

 e deveres 

4.5 Foram desenvolvidas práticas de conhecimento e observância da 

legislação educacional, do regimento escolar e demais normas legais 

que orientam os direitos e deveres de professores, demais 

profissionais, pais e alunos? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Planejamento, reuniões pontuais e em HTPCs. 

Discussão do Regimento 

Trabalho com pais e profissionais 

6. 

Valorização e 

reconheci-

mento 

4.6 Foram promovidas, por iniciativa da escola,  práticas de 

valorização e reconhecimento do trabalho e esforço dos professores 

e demais profissionais da escola no sentido de reforçar ações 

voltadas para a melhoria da qualidade do ensino? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Mensagens e confraternização  

 

Total de pontos obtidos : 
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5. GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS 
 

 

Indicadores 

Escala  

 

Evidências 

Até 

20

% 

21 

a49

% 

50 

a69 

% 

70 

a89

% 

90 

a100 

% 

1.  

Document

os e 

registros 

escolares 

5.1 Foram realizadas práticas de organização, atualização da 

documentação, escrituração, registros dos alunos, diários de classe, 

estatísticas, legislação e outros, para um atendimento ágil à 

comunidade escolar e ao sistema de ensino? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Reuniões (registro em livro próprio). 

2. 

Utilização 

das 

instalaçõe

s  

5.2 Foram utilizados de forma apropriada as instalações, os 

equipamentos e os materiais pedagógicos, incluindo os recursos 

tecnológicos, para a implementação do Currículo na escola ? 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

-Fotos, relatórios e registros.  
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3.  

Preservaç

ão 

 do 

patrimôni

o 

5.3 Foram promovidas ações que asseguraram a conservação, 

higiene, limpeza, manutenção e preservação do patrimônio escolar, 

instalações, equipamentos e materiais pedagógicos ?  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

-Trato na escola,  

- Projeto Escola limpas.  

4. 

Interação 

escola / 

comunida

de 

5.4 Foi disponibilizado o espaço da escola, nos fins de semana e 

férias para a realização de atividades que congregaram a 

comunidade local de modo a garantir a maximização de seu uso e a 

socialização de seus bens? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

-Concursos, confraternizações  da comunidade e 

encontros religiosos. 

5.  

Captação 

de 

recursos 

5.5 Foram buscadas formas alternativas para criar e obter recursos, 

espaços e materiais complementares para a melhoria do trabalho 

escolar? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Implementação do espaço – jardim. 

6. 

Gestão de 

recursos 

financeiro

s 

5.6 Foram realizadas ações de planejamento participativo, 

acompanhamento e avaliação da aplicação dos recursos financeiros, 

levando em conta as necessidades da escola, os princípios da gestão 

publica e a prestação de contas à comunidade? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Planejamento e reuniões (registro em livros próprio).  
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Total de pontos obtidos : 

 

 

 

 

FICHA SÍNTESE  

 

INSTRUMENTO DE AUTO-AVALIAÇÃO DA ESCOLA 

 

 

 

DIMENSÕES 

PONTUAÇÃO 
EVIDÊNCIAS QUE IDENTIFICAM 

MÁXIMA OBTIDA POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

   FORÇAS OPORTUNIDADES FRAQUEZAS AMEAÇAS 
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1-GESTÃO DE 

RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

 

 

30 
28 

-  O coletivo no empenho de 

transparência e esclarecimentos de 

todos os segmento 

- Os diversos momentos 

para socialização dos 

resultados. 

- Avaliação que contempla habilidade e 

competência; 

- Falta de habilidade registros 

acompanhamentos;  

- Dificuldade de conduzir recuperação; 

- Nem todos fazem os mesmos 

registros; 

- Pouco habito de estudos; 

- Dificuldade no uso da revista; 

- Didática do professor; 

- Falhas no acompanhamento do aluno. 

 

- Evolução abaixo do 

esperado; 

- Não ter alcançado os 

índice esperado . 

 

 

 

 

2-GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

 

 

35 
33 

- O coletivo no desenvolvimento e 

realização das ações 

- As propostas das 

ações coletiva 

- dispor de mais especialista que 

colaborem no incentivo na auto 

avaliação. 

- Apatia; 

- Descrença. 

 

 

3-GESTÃO 

 38 - Comprometimento 
- Oportunidade de 

interação e realização; 
- Índice ainda não alcançado de 

participação dos pais e habito de 

- Não alcançar índices 

acima da média; 
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PEDAGÓGICA 

 

40 - Criatividade 

- Acompanhamento 

- Oportunidade de Recuperação 

- Momento de Estudos 

- Planejamento das Aulas  

- Reflexão HTPC estudo do aluno; 

- Dificuldade de uso da revista, de 

didática mais eficiente  de atração, 

acompanhamento das dificuldade do 

aluno. 

- Evoluir abaixo da 

média; 

- Alunos ainda 

necessitando de 

recuperação. 

 

 

4-GESTÃO DE 

PESSOAS 

 

 

30 

 

28 

 

 

- Integração em grupo 

- Trabalho coletivo 

- Socialização de Reuniões  DE 

- Curso de Atualização 

- Palestras com especialistas. 

 

 

Leitura diversificada 

 

 

- Falta trabalhos de motivação; 

- Acompanhamento do pedagógico: 

Teoria e Prática; 

- Falta da SAI; 

- Lousa e giz. 

 

- Dificuldade para 

evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prejuízo na 

aprendizagem e nos 
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5-GESTÃO DE 

SERVIÇOS E 

RECURSOS 

 

30 29 - Trabalho organizado e 

sistematizado 

- Transparência na aplicação dos 

Recursos financeiro 

 

- Ambientes adequados 

ao uso de todos 

- Ambientes ainda a serem melhorados; 

- Classes Quentes. 

resultados esperados.  

 

Pontuação TOTAL 

 

 

 

165 
156     
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GESTÃO PARTICIPATIVA – GESTÃO DE PESSOAS 

 A escola tem meta de atingir 75% dos objetivos; 

 Plano de Gestão validado 100%; 

 Metas e ações acompanhadas por todos os segmentos 100%; 

 Conselhos de Escola e Classe atuantes – 75%; 

 A.P.M comprometida com escola  e todo processo75%; 

 Busca por todos os segmentos da escola de parcerias nos diversos setores – infra estrutura, saúde, meio 

ambiente, cultura, esporte, lazer, etc. 

 Ações de estímulos, valorização – todos os segmentos; 

 Práticas de apoio e estímulo ao grêmio para atuação de ações que visem desenvolvimento de suas 

potencialidades e cidadania; 

 Atividades que colabore para integração entre profissionais, entre pais e escola, entre pais e filhos; 

 Ações que visem conhecimento de legislações específicas para pais, alunos, funcionários e professores; 

 Momento de avaliação das ações, das gestões acima em agosto e dezembro; 

GESTÃO DE PESSOA 

JUSTIFICATIVA 

Nível de atendimento:- 75% 

 Visão Compartilhada :  é prejudicada pelo de número de não comparecimento dos pais de alunos com 
problemas de aplicação ,freqüência ou disciplina. Porém, sempre que são convocados ou convidados 
para que as ações de integração fossem melhores,os mesmos comparecem. Ação: continuar buscando 
maneiras de trazer os pais, fazê-los presentes, através  de sensibilização e chamamentos  diferenciados.   

 

Nível de atendimento:- 85% 

 Desenvolvimento Profissional: são promovidas ações capacitação pela escola através dos seus 
profissionais: coordenação, vice-direção, direção, funcionários e os próprios professores, dando o melhor 
de cada um e com resultados satisfatórios. Ações estas não realizadas por especialistas, já que a escola 
não possui poder aquisitivo para tanto. A UE abre espaço para que os profissionais busquem 
aperfeiçoamento via DE e outros. 

 

 Clima Organizacional: também aqui a escola promove a todos, através de  encontros, aberturas 
motivadoras, nas observações do dia-a-dia, ao dar vistos em trabalhos, enfim, está  cotidiano escolar, no 
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contato com os alunos, no desenvolvimento de projetos, na busca do bem estar proporcionando um 
ambiente acolhedor a todos.   

 

 Avaliação Participativa: ainda falta um pouco mais de assiduidade e interesse por 
parte dos pais, pois eles acham que a escola tem que ser boa simplesmente pelos 
profissionais que tem. As ações continuam chamar os pais para que haja interação e 

envolvimento quanto à necessidade de melhorar a qualidade da educação. Ex. 
trabalhos e tarefas são de responsabilidade da família e este trabalho de orientação 

tem trazido pais constantemente à escola, fazendo com que conheçam a proposta e 
se sensibilizem responsabilizando-os para um aluno melhor.  

 

GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS 

 

 Documentos  e registros, atendimento ágil, com bom atendimento à comunidade  e sistema de ensino 

100%; 

 Ações de conservação, higiene, limpeza, manutenção, preservação e embelezamento do patrimônio 

escolar - 100%; 

 Maximização do uso de ambientes pela comunidade Escola da Família - 100%; 

 Planejamento das ações, participação nas aplicações de todos os recursos com prestação de contas à 

comunidade – 100%; 

JUSTIFICATIVA 

Nível de atendimento:- 97% 

 Utilização das instalações: Consideramos a SAI a mais difícil pelo fato de haver grande problemas por 
causa de computadores defasados e velhos. Para amenizar esta dificuldade, a escola busca assistência 
gratuita do município para que a mesma esteja em ordem quando professores necessitam deste 
ambiente. 

 

- Os índices propostos são metas para 2011. 

 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS E GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

  Meta:  média dos alunos acima de 75% de aproveitamento; 

 Qualidade de ensino – desempenho escolar; 

 Análise de resultados – avanços dificuldades; 

 Práticas Pedagógicas inovadoras; 

 Didática para diferentes ritmos de aprendizagem; 

 Utilização adequados dos recursos didáticos e tecnologia organizada; 

 Interdisciplinaridade; 
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 Contextualização; 

 Avaliação contínua para os alunos; 

 Avaliação e acompanhamento pelos gestores; 

 Planejamento das aulas; 

 Recuperação contínua e paralela que atenda às necessidades do aluno; 

 H.T.P.C como espaço coletivo de formação, desenvolvimento e avaliação; 

 Análise dos resultados, avaliações externas; 

 Acompanhamento das freqüências do aluno. 

JUSTIFICATIVA 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

Nível de atendimento:- 96% 

 Inovação Pedagógica : as práticas pedagógicas vem em ritmo satisfatório; os recursos pedagógicos estão 
na rotina diária assim como o trabalho interdisciplinar e o estudo contextualizado. Trabalhamos para que 
as constantes inovações sejam inseridas em nossa prática pedagógica através das HTPCs, planejamento, 
replanejamento, conselho de classe, estudo da SARESP e demais reuniões  e demais reuniões  com 
orientações, sugestões, estudo com textos específicos, experiências, enfim tudo para que melhore a 
aprendizagem dos alunos, a qual é nosso objetivo maior.  

 

 Planejamento das aulas: uma das ações que está trazendo resultados é o 

acompanhamento em sala de aula: vistando cadernos dos alunos, acompanhando 
tarefas, trabalhos, aulas de reforço, orientando os alunos sobre a necessidade de 

estudo e cadernos em ordem. Há, também, acompanhamento do caderno do 
professor sugerindo que programem suas aulas para que as mesmas de acordo com 
a realidade da classe, adequando-as e incrementando-as sempre que necessário. O 

professor tem sentido necessidade deste preparo, dada a implantação dos cadernos 
de atividades recentemente, e solicitações para que o professor entre melhor 

preparado para as aulas.  
 

RELATÓRIO FINAL 

 

 

 Ao fazermos a Avaliação Institucional da Unidade contando com todos os segmentos, professores, 

funcionários, pais de alunos, alunos e membros de instituições que colaboram com a escola, saúde e Conselho 

Tutelar nas dimensões tivemos um fechamento dos resultados alcançados. 

 Aproveitamento dos alunos:- 

- do ano 
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- das relações Saresp 2010 

- comportamento dos alunos 

- indisciplina dos alunos 

- aplicação dos alunos 

- hábitos de estudo 

- assiduidade 

- valorização da escola 

- evasão 

- Grêmio Estudantil 

- colação de grau 

 

 Avaliação do H.T.P.C e o resultado por ele oferecido; 

 Atendimento da biblioteca; 

 Avaliação do acompanhamento da instituição quanto ao atendimento à Legislação e Proposta no 

cumprimento de seu papel social, democrático e de inclusão; 

 Do fechamento do ano escolar nos dois momentos do protagonismo juvenil (ação solidária e ação 

cultural); 

 Do andamento da Proposta Curricular e Proposta Pedagógica se andaram em vias paralelas; 

 Do atendimento aos alunos na Recuperação  Paralela (reforço) ou Sala de Recursos, podendo 

fazer a reflexão com todos os segmentos que avançamos, alguns mais outros menos , mas 

melhoramos mesmo não tendo atingido metas prioritárias propostas. Ex. resultados de 

aproveitamento geral das classes – 75%; 

 Zerar evasão; 

 Reunião de pais contando com pais de alunos que tenham problemas de aplicação em sala de 

aula, hábitos de estudo, comportamento entre outros – atingir 75%; 

 Maior atuação e envolvimento da A.P.M; 

 Maior atuação e envolvimento do Grêmio Estudantil nossa meta era 80% ainda não atingimos; 

 Como podemos comprovar ainda falta responsabilidade e participação para uma escola melhor. 

Se não ficamos satisfeitos com os índices alcançados, ficamos satisfeitos que melhoramos, e 

nossas metas para 2011 e chegarmos em todas as dimensões 75% a 80%. 

  

 

DIAGRAMA DE BLOCO 

 

 Valorização e capacitação  da equipe de profissionais – 85% 

 Mediação de todo processo de ensino aprendizagem – 90% 

 Avaliação Institucional de todo processo ensino aprendizagem – 90% 

 Elevação ao máximo do tempo de estudo dos alunos na classe  extra classe – 85%  
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 Apoio às boas idéias da equipe, dos alunos, dos pais – 100% 

 Conhecimento da legislação pertinente aos direitos e deveres de cada segmento – 80% 

 Pais mais atentos à freqüência, aproveitamento, atitudes e valores – 60% 

 Índice de promoção: E.F - 99,53%    E.M - 89,93%    Geral: 95.02% 

 Índice de aproveitamento geral das classes da escola: 7,04% 

 Índice E.M - 6,99% 

 Índice E.F - 7,09% 

 Evasão –2,49% 

 Retenção – 2,49%  
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Do agrupamento dos alunos.  Ano   2011 
 
 
 
 Ao fazer o agrupamento dos alunos, a escola vem considerando as características 
próprias da clientela de cada ano letivo com os quais trabalhará como também o espaço físico 
que a escola possui ,sua Proposta Pedagógica, suas metas, seus objetivos. Assim a escola 
fará seus agrupamentos, procurando viabilizar, compatibilizar, adequar sempre; necessidades, 
idade, espaço físico. Procurando; 

- atender primeiro, a diretriz da heterogeneidade, idade, horários de trabalho e 
escolar. 

- Atender às necessidades de transporte da zona rural, o horário, a distancia da 
sede, dificuldade de acesso, sempre nos dois horários de transporte disponíveis, tarde e noite. 
Observados assim possibilidades e impossibilidades destes alunos para uma freqüência 
regular. 

- Aos alunos da sede está reservado o período da manhã, já é uma característica, 
o período preferido dos alunos que moram na sede e podem estar perfeitamente atendendo ao 
horário de 07:00 horas, observando que neste horário nunca é atendido todos os alunos que 
preferem o período pelo nº de salas insuficientes. 
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- No período noturno a escola procura atender em maioria absoluta alunos 
trabalhadores do Ensino Médio, alunos da Zona Rural e da sede do município, o princípio 
idade, 16 anos,  o  trabalho é observado com afinco, sendo neste período atendido também os 
alunos do EJA, caso haja demanda , com objetivos específicos para o termo. 
 Por só poder oferecer uma classe por série por período, às vezes os agrupamentos 
ficam prejudicados, procura-se a todo o momento e o ano todo superar sempre todos os 
problemas detectados pensando sempre no bem estar do aluno, e o seu melhor 
aproveitamento escolar. 
 - Quanto ao transporte dos alunos residentes na zona rural em 2011, será efetuado 
em três períodos, manhã, tarde e noite, buscando economia e racionalidade de serviço. A 
escola então procurou adequar-se o oferecer atendimentos das séries nos períodos da manhã 
6 classes 1º 2º 3º do ensino médio,6ª 7ª 8ª do ensino fundamental. O período da tarde ficou 
para o atendimento do ensino fundamental, 07 classes, período noturno ensino médio regular.. 
  
  
 
“SÓ QUANDO CHEGAMOS AO CUME DA MONTANHA É QUE VEREMOS O HORIZONTE” 
 

PLANO ANUAL DE TRABALHO DA A.P.M – 2011 

 

 Ao iniciar o seu período de mandato previsto pela legislação em vigor para o ano de 2008, os membros 

desta Associação A.P.M da EE. Donato Marcelo Balbo, faz o diagnóstico dos seus recursos humanos, dos seus 

recursos materiais, dos recursos físicos da escola, suas carências, disponibilidades e assim sua proposta de 

trabalho, suas ações para o ano de 2008. 

  

Objetivos maiores a serem trabalhados:-  

 

01 – Colaborar para a escola atingir objetivos e metas do Plano de Gestão; 

02 – Auxiliar na integração Escola Família; 

03 – Promover campanhas junto aos alunos e comunidade; de conscientização, de preservação. 

- importância da escola. 

- preservação do prédio e equipamentos. 

- limpeza da escola. 
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04 – Auxiliar na organização das campanhas cívicas, culturais, sociais, de saúde entre outras. 

05 – Promover a mobilização para a busca de recursos financeiros necessários para que a escola possa 

propiciar aos seus alunos melhores condições, buscando divisão de responsabilidades, compromissos de todos os 

associados. 

 

Ações:- 

 

 - Participar das orientações e reflexões dos problemas na escola (relacionamento pais/alunos e 

alunos/escola); 

 - Promover encontros festivos de integração diversas com ações também na ESCOLA DA FAMÍLIA 

(homenagens diversas) 

                  (Dia de convívio): 

  - Dia do Patrono 

  - Dia dos Pais e Mães 

  - Dia do Professor 

  - Dia do Estudante 

 -Colaborar  -  nas Promoção  de Festivais  motivação cultural dança, música,poesia. 

 - nas promoções de campanhas de preservação do aspecto físico escolar; 

 - Procurando melhorar sempre as condições de atendimento, adequação, conforto, beleza, e 

conservação de todos os ambientes da escola. 

                              - na promoção de palestras diversas (motivação saúde , poesia e comportamento humano. 

           Encerramento do ano letivo AVALIAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO 

 

 Aplicação dos recursos financeiros:-  

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

134 

 

01 – Convênio da A.P.M – F.D.E  - Trimestral. 

                    

                   -Convênio da A. P. M – F.D.E – anual  Trato na escola 

  

            02 – Convênio A.P.M – FN.D.E – Anual. 

  

Aplicação sempre atendendo as instruções de recuperação espaço físico (prédio escolar); 

 

           

 Aplicação atendendo as instruções, porcentagens pré-estabelecidas para materiais permanentes, para 

materiais de consumo. 

 Observação:- Estes recursos serão sempre aplicados e priorizados os do Plano de Aplicação dos Recursos 

Financeiros e na época do recebimento da verba dado ciência com ratificação ou retificação das priorizações ao 

alencadas pelo Conselho de Escola. 

 

 

 

 

 

 

As idéias não se mantém, é preciso fazer algo com elas 
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

 O Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros para o ano letivo de 2011, recursos estes previstos segue 

em conformidade com o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros do Plano Quadrienal, Plano de Gestão 

2011- 2014. 

  

01 – Convênio A.P.M/F.D.E -  com previsão de parcelas trimestrais a serem aplicadas integralmente 

conforme orientações F.D.E especificamente em reparos, manutenções, substituições necessárias no prédio ou 

em seus equipamentos, sempre cobrindo as necessidades emergenciais, parte hidráulica, elétrica, pinturas, 

reparos no piso, telhado, ventiladores de teto, bebedouro coletivo e outras emergências de manutenção para que 

o prédio ofereça conforto, aspecto agradável e bonito. 

02-    Convênio A P M / F D E  TRATO NA ESCOLA – verba anual prevista para colocar  a escola em ordem 

para o início do ano letivo recebendo os alunos em situação melhor mais agradável , e confortável 

  

03 – Convênio F.N.D.E / A.P.M – Recurso anual com verba ditada através do número de alunos a ser 

recebida em meados do 2º semestre com aplicação conforme convênio 20% em material permanente 

(patrimônio) e 80% em materiais de consumo, que deverão cobrir necessidades com ciência do Conselho de 

Escola foram elencadas prioridades. 

 Material permanente – ventiladores grandes para a biblioteca, sala de informática, sala do professor e 

ainda substituição dos simples de algumas salas de aula. 
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 Material de consumo deverá ser priorizado material para sala de informática – cartuchos de tinta, papéis 

e demais materiais para o pedagógico ou para a secretaria. 

 

 03 – Verba D.M.P.P (Despesa Miúda Pronto Pagamento) Ensino Fundamental e Médio verba a ser 

integralmente para cobrir necessidades de higiene, limpeza de todos os ambientes, uso do aluno ou para o aluno, 

do pedagógico, administrativo, informática, sempre com aplicação com ciência e análise das prioridades pelo 

Conselho de Escola. Este ano a ser efetuado através da empresa ganhadora da concorrência com a F D E  

 04 – Verbas A.P.M – Recursos Próprios – A A.P.M tem previsão de angariar fundos através de promoções , 

para estar suprindo necessidades dos alunos ou da escola, para esta beneficiar o andamento, e bem estar de 

todos na busca de melhor atendimento e melhor desempenho, melhor qualidade de serviços prestados. Estas 

atividades deverão fazer parte das atividades previstas no município e será motivo de discussão no momento 

propício do que será realizado. 

 05-Será também priorizado a continuidade ,motivo de muito empenho de todos da escola , a 

iluminação o ajardinado parte externa , onde os alunos ficam sempre em todos os períodos ,de maneira 

que fique mais agradável e bonito  .       
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Projeto Comunidade Presente 

 

Justificativa:-  

  O Projeto Comunidade Presente está para desenvolver na comunidade a co-participação 

com atos responsáveis de parceria no desenvolvimento da educação, através de eventos que 

proporcionem as mudanças propostas. 

 

Objetivos:-  

  Sensibilizar e incentivar a participação através de pequenos gestos, pequenas 

colaborações, de participações, de diálogos, de pequenas responsabilidades, entre os diversos 

seguimentos, mas principalmente dos pais dos nossos alunos, fazê-los presentes, parceiros, na educação 

dos nossos jovens, na manutenção da escola, fazê-los também mais atuantes no meio escolar. 

 

  Uso das reuniões para reflexões sobre palavras chaves dos temas transversais, Liberdade, 

Solidariedade, Fraternidade e para estudos específicos – ECA – Saúde – Cidadania – Meio Ambiente, etc. 

 

  Favorecer o relacionamento inter pessoal a aprendizagem e ao combate a evasão. 

 

  Participação ativa de qualquer maneira colaborando para construção da cidadania. 
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  Desenvolver atos solidários através das contribuições (atos ou gêneros). 

 

  Fazer da Parceria algo que esteja para melhor desenvolvimento da cidadania dentro da 

escola , da comunicação. 

 

  Desenvolver e conscientizar para prática dos esportes e exercício físicos (pequenos 

gestos) 

 

 

  É curioso observar como a vida pode nos oferecer aos mais  variados 

questionamentos do cotidiano. 

 A mais longa caminhada só é possível passo a passo! 

 O mais belo livro do mundo foi escrito letra a letra. 

 Os milênios se sucedem segundo a segundo. 

 A mais violenta cachoeira forma-se gota a gota. 

Pequenos Gestos A imponência e beleza da árvore, se forma da simplicidade da 

semente. 

 As imensas dunas, se compondo de grão de areia. 

 A consciência de que não podemos mudar o mundo, mas podemos 

mudar pequena parcela dele, não é fácil nem é rápido, mas vale a pena 

tentar. 

 Assim estaremos construindo o mundo de paz, harmonia, fraternidade, 

que tanto sonhamos.  

Desenvolvimento:- 
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  Conforme Objetivos propostos estar sempre buscando na comunidade, ajuda, parceria 

diante das nossas necessidades de desenvolver projetos, de manutenção, de colaboração, etc, etc. 

 

  Trabalhar sempre as datas com a presença e a colaboração da comunidade. 

 

Homenagens:-  

  Dia das mães 

  Dia dos pais 

  Dia do Patrono da Escola 

  Dia do município 

 

Campanhas preventivas      Higiene Bucal 

Informações Gerais, pa-      Feira da Saúde   Dengue 

ra melhor qualidade   de                                 Doenças sexualmente transmissíveis 

vida.             Aids 

     Campanhas de vacinação  

 

 

Práticas Desportivas      -Campeonatos abertos na escola aos sábados 

         -Challanger’s Day 

         -Gincanas  
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Palestras para melhor entendimento  -Palestras 

e Relacionamento Humano    -Desenvolvimento de Dinâmicas 

interpessoal, ética e cidadania   -Discussão de assuntos pertinentes nas reuniões de  

         pais bimestrais 

       -Dia da Família na Escola  

       -Dia da poesia 

 

 

      -Show de talentos 

      - Teatro 

      - Amostras de Cultura, Ciências e Artes na Escola 

Atividades Lúdicas e Culturais     com participação da comunidade 

Coral  

- Trabalhar palavras chaves dos Temas Transversais  
Avaliação:- 

  Todo Projeto será avaliado ao final de cada campanha e ainda no final do ano, 

através de observação direta da participação dos resultados obtidos, da mudança de atividades 

da escola, da comunidade, da valorização da comunidade pelo patrimônio escolar e da escola 

em si.         

 

                             Projeto Conservação Ambiente e Mobiliário 

 

- Nossos Ambientes e Nossos Mobiliários nós conservamos! 
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- Tenho direito a um Ambiente limpo, bonito e em perfeitas 
condições. 

 

Objetivos:- 

- Perceber que a preservação do ambiente próximo, exemplo o 
escolar é início da educação ambiental geral é preservação dos 
ecossistemas do planeta, ambientes pelos quais depende a 
continuidade da vida na terra. 

- Fazer com que os alunos aprendam a valorizar através da 
limpeza na sua carteira escolar, a necessidade que temos quanto 
a higiene e preservação da sala que freqüenta, do prédio escolar 
em geral, o cuidado com o meio que usamos para sua saúde, 
para sua educação. A higiene faz parte do nosso dia a dia e há de 
ser ter exigências para isso. 

- Perceber a beleza dos jardins e o bem que ele nos proporciona. 
- Aprender a valorizar e defender o meio ambiente. 
 

Desenvolvimento:- 

- Com a colaboração dos serventes e inspetores que levarão materiais de 
limpeza para a sala de aula, os alunos irão alternadamente realizarem a 
limpeza da sua carteira. 

 

Avaliação:- 

- Espera-se como resultados ambientes limpos e conservados. 

Carteiras e ambientes limpos sempre! Assim o aspecto e condições 

gerais das classes e da escola serão melhores. Para os alunos criar o 
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hábito da exigência de ambientes limpos como parte importante da 

educação geral a ser desenvolvida. 

  - Criar laços afetivos com todo bem público e principalmente com o 

meio ambiente. 

  - Valorizar  o bem comum. 

 

Professora: Maria de Souza Lima Costa 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PROJETO DA BIBLIOTECA 

 

 

Justificativa:- 

 

 O projeto da biblioteca constará com atividades que deverão estar dinamizando a leitura como 

atividade de lazer, atividade de pesquisa e o estudo. Estará visando atender os objetivos da escola e estará 

oferecendo seu acervo proporcionando oportunidades em clima de entrosamento com fatos históricos, 

culturais, científicos, sendo o centro de todas as  atividades da escola e a troca de experiências entre 

escola X aluno, aluno X  aluno e aluno X professor. 
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Objetivos:  

 1 – Atrair o aluno para a leitura, todos os alunos para o mundo real, o mundo imaginário, a 

ficção, o científico, a cultura do mundo; 

 2 – Despertar o sonho, o desenvolvimento do possível, de onde você pode chegar com a 

imaginação; 

 3 – Conscientizar o aluno que através da leitura poderá adquirir conhecimentos, aprimorar este 

conhecimento, desenvolver  seu relacionamento humano, interagindo melhor com seus semelhantes, 

com o mundo; 

 4 – Desenvolver o prazer da leitura, o interesse pela leitura. 

 

Organização: 

 Todos os livros da biblioteca devem estar: tombados por ordem de chegada, carimbados e com 

data de chegada, de entrada na biblioteca, janeiro/2.001, julho/2.001, etc... 

 Tombados em pasta própria com número recebido e data de entrada; 

 Etiquetados com número recebido; 

 Separados conforme a ordem por níveis ou séries, por temas leitura, pesquisa etc... 

 Registrados sempre que foram retirados por alunos da escola; 

 Todo livro que apresentar necessidade de conserto deve receber este conserto antes de ser 

recolocado nas prateleiras; 

 Deve ter na biblioteca secções de revistas; veja velha para recortes, pesquisas; 

 Os alunos poderão ou não pegar livros na prateleira dependendo do objetivo e acertos com as 

classes e ainda do número de alunos na biblioteca. 

 

Funcionamento:  
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 Deve ser agendado com professores dia e hora para biblioteca, segundo os seus objetivos, 

professores devem fazer seu cronograma para: 

 Alunos pegarem livros 

 Conhecerem acervos 

 Devolver livros 

 Fazer consultas para trabalho ou fazer os trabalhos na biblioteca. 

 Todos os alunos devem ser incentivados a visitar, consultar a biblioteca pelo professor e pela 

responsável pela biblioteca. 

 Sempre que o responsável pela biblioteca tiver idéias de motivação ou dinamização da 

biblioteca, esta idéia deverá ser comunicada, colocada em prática. 

 Os alunos da Escola e de outra escola poderão usar a biblioteca, retirar livros, sem que haja 

prejuízo aos nossos alunos. 

 Os alunos que devem livros e os perdeu deverão pagar multa, esta pode ser estipulada em 

dinheiro ou em 100 latas de cerveja/refrigerante de alumínio vazias (colocar cartaz na parede – multa). 

 

Procedimentos: 

 O aluno poderá retirar os livros na biblioteca por vontade própria ou escolhendo sua leitura por 

indicação do professor, leitura específica com fins específicos. 

 O aluno será sempre o responsável pelo livro que está em seu poder, a cada retirada ele terá 

uma semana para a devolução, poderá depois de uma semana renovar sem oneração por mais uma 

semana, depois disso ele terá que devolver o livro, e pagar multa de acordo com o estabelecido. 

 O aluno contará sempre com alguém para orientá-lo na retirada do livro, no tipo de leitura que 

quer fazer, perceberá assim a diversidade de textos que tem ao seu alcance, romances, ficção, 

aventuras, históricos, etc... 

 O aluno também terá a responsabilidade sobre o livro retirado, sua conservação e ainda no 

aumento do acervo da biblioteca escolar através de campanhas. 
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 Programa e execução das atividades por Bimestre. 

1º Bimestre 

Conteúdo 

a- Concurso de poesias 
 

Procedimento: 

a- Baseada em um tema central de uma leitura trabalhada, os alunos farão uma poesia. Este trabalho 
será feito de classe (5ª a 8ª série) do Ensino Fundamental e (1ª a 3ª série) do Ensino Médio. No 
período de 15 a 19 de abril em todos os períodos com premiação em 1º, 2º e 3º lugar. 

 
Objetivo: 

a- Despertar no aluno o gosto pela leitura, produção e declamação de poemas. 
 

2º Bimestre 

 

Conteúdo 

a- Dramatização do livro lido 

 

Procedimentos 

a- “Execução de peças teatrais” baseado em um tema, os alunos apresentarão a nivel de  classe e escola as 

peças teatrais (5ª a 8ª séries) do ensino fundamental e (1ª a 3ª séries) do ensino Médio, o aluno que 

dramatizar o livro receberá prêmio e incentivo da escola. 

No  período de 17 a 21 de junho em todos os períodos com premiação em ida ao cinema ou teatro. 

 

Objetivos 

a- Através da dramatização, verificar se o aluno conseguiu entender a história lida. 
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3º Bimestre 

 

Conteúdo: 

a- Painel ilustrado dos livros 
 

Procedimentos 

a- Montar painel ilustrando o livro lido. No período de 09 à 13 de setembro com premiação pela 

biblioteca. 

 

Objetivos 

a- Verificar se o aluno consegue montar o enredo da historia através de desenho. 
 

4º Bimestre 

 

Conteúdo 

a- Quinzena de arrecadação de livros 
 

Procedimentos 

a- Campanha de Coleta de Livro no período de 04 à 08 de novembro com premiação para a classe que 
mais arrecadar livros com uma para o Thermas dos Laranjais em Olímpia.. 

 

Objetivos 

a- Dar importância às obras literárias, arrecadando livros para o crescimento do acervo da biblioteca. 
 

Recursos Humanos:  
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 Existe uma bibliotecária municipal, para o atendimento na biblioteca, que coordenará a retirada 

e entrega de livros, bem como do Professor Coordenador Pedagógico para o desenvolvimento dos 

projetos. 

 Os professores orientarão os alunos em classe, na escolha de livros e farão uma avaliação das 

leituras efetuadas. 

 A direção da escola supervisionará o projeto. 

 A escola contará também com a colaboração de outros elementos, tais como: Serventes e 

Agentes de Organização Escolar. 

 O aluno será avaliado de acordo com a participação e desempenho nas atividades. 

 

 Obs. Os alunos serão observados  em todos os momentos e os que se destacarem participarão 

de uma excursão.            

  

HORÁRIO DE TRABALHO 

 MANHÃ TARDE  NOITE 

2ª FEIRA 07:00 ÀS 12:00 13:00 ÀS 16:00 19:00 ÀS 22:00 

3ª FEIRA 07:00 ÀS 11:00* 13:00 ÀS 17:00 19:00 ÀS 22:00 

4ª FEIRA 07:00 ÀS 11:00* 13:00 ÀS 16:00 19:00 ÀS 22:00 

5ª FEIRA 07:00 ÀS 12:00* 13:00 ÀS 16:00 19:00 ÀS 22:00 

6ª FEIRA 07:00 ÀS 11:30* 12:30 ÀS 15:00*  

 

 

  Professores Responsável pelo Projeto da Biblioteca 
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Mirtes Monica Mansano Parro 

Elaine Nunes da Cruz Moda 

Obs. Plano flexível sujeito a possíveis alterações de acordo com a  necessidade e projetos a serem 

desempenhados. 

Datas Comemorativas – Murais 2011 

Objetivo:-  

Através dos murais, visualizar as comemorações, atrair, chamar a atenção para a 

comemoração.  

Data Evento Série Professor Período 

08 de março Dia da Mulher 1º A  M. Regina Até 05/03 

19 de março Dia da Cidade  EJA  Ligia Até 17/03 

25 de março Páscoa 5ª A  Sônia Baldin Até 22/03 

19 e 21 de abril  Tiradentes / Índio  5ª B Elis Até 16/04 

01 de maio  Dia do Trabalho 8ª A Sônia Até 29/04 

11de maio  Dia das mães  6ª A  Maria Até 07/05 

05 de junho  Meio Ambiente 7ª A   Marli Até 04/06 

01junho Festa Junina  6ª B Valdenice Até 11/06 

30 agosto  Dia dos Pais  7ª B   M. Regina Até 05/08 

11 de agosto Dia do Estudante   Grêmio Até 09/08 

22 de agosto  Folclore 2º A  Sônia Até 20/08 

30de agosto Dia do Patrono  3º B  Valdenice Até 27/08 

07 de setembro Independência  1º B Maria Até 06/09 

15 de outubro Dia do Professor  Grêmio Grêmio Até 14/10 
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28 de outubro  Dia do Func. Público  Grêmio Grêmio Até 27/10 

19 de novembro  Dia da Bandeira  2º B  Elis Até 18/11 

01 de dezembro Dia Int.Combate a AIDS 3º A  Cassilda Até 30/11 

Projeto Evasão 

 

 

Objetivos:- Procurar reintegrar sempre os alunos que por motivos diversos, deixam de 

freqüentar a Escola. 

 

Desenvolvimento:- Semanalmente,Professor Mediador,Secretaria e Coordenação, verificará 

através das cadernetas os alunos faltosos da semana:- 

- os faltosos seguidamente – vários dias; 
- os faltosos que alternam; 
- Os alunos que deixam de comparecer por causas particulares (abandono); 
- Primeiramente serão visitados pelo Professor Medidor da escola e estimulados 

a comparecerem às aulas;  
- Depois, em se tratando de alunos menores faltosos ou evadidos, receberão 

visitas do Conselho Tutelar do Município; 
- A escola também através de vários Projetos e Atividades Lúdicas, esportivas, 

participações, passeios, etc, estará tentando fazer com que os alunos tenham 
mais alegrias, sintam-se melhor, apostem na boa vivência escolar. 

- A escola também fará trabalho de premiação aos alunos com melhores notas 
e menos faltas. 

 

 

                        Professor responsável    

                                                 Mediador  
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Projeto Redação – Produção de textos 

 

Objetivo – Desenvolver Competências e Habilidades 

Propor ao aluno produção de textos diversificados para um leitor desconhecido e para si, 

tendo sempre a necessidade de uma criação ou produção planejada, clara, com boa grafia, 

considerando que este texto seja entendido por qualquer leitor. 

                   Obter informações a respeito do que os alunos já sabem e o que ainda precisam aprender, 

quanto a organização mental e o uso dos códigos necessários ao passar seus pensamentos de forma 

organizada para a escrita. 

- Coesão e coerência 

- Planejamento 

- Refacções dos textos 

- Uso correto da gramática 

- Ortografia e gráfica 

- Revisão do seu texto. 

- Propor produção de textos com clareza e coerência, utilização de todos os recursos 

básicos de coesão (conjunções, advérbios, preposições, etc.) e o uso de estruturas do 

discurso para escrita. 

 

Desenvolvimento: - de 5ª série ao 3º colegial o aluno deverá produzir 2 textos semanalmente, a proposta 

é um texto em sala de aula e um texto extra-sala que deverá ser produzido. 

a) coletivamente 

b) em grupo 

c) individual 

                                                    

a) a partir de um tema 

b) a partir de uma frase 

c) a partir de um final 

d) com o uso de diversas palavras que deverão estar no texto 

e) ainda outros tipos de textos descritivos, atas, relatórios, ofícios, requerimento, etc. 
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Avaliação e Acompanhamento 

- O aluno deverá Ter uma pasta com a sequência dos trabalhos. 

- O professor e a Coordenação através dos trabalhos sequênciais observará o progresso e 

as habilidades adquiridas pelos alunos.  

 

 

Sônia Aparecida Baldin Morandin 

Professor Responsável  
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PROJETO: “UM PASSO PARA O FUTURO” 

 

 

“Nós seremos o que fazemos do nosso tempo, do nosso mundo”.  

 Muito se fala em Projeto de vida como algo a ser perseguido, construído em todos os momentos de nossa 

vida. Projetos de Estudos, de relações humanas e com a natureza. 

 Na Arquitetura deste Projeto esta é a fase, este é o lugar, este é o memento fantástico! “A escola e o seu 

aluno”, jovem, aprendiz, sonhador, aqui se planta as sementes da grande consciência que devemos ter de nós 

mesmos, do mundo que queremos, das nossas relações futuras, relações sociais, éticas, como meio, que nos 

permitirá colheitas, que serão: Viver melhor! Intensamente! Nosso protagonismo juvenil! Na nossa maturidade 

de amanhã. 

 “Como gosto de mim mesmo quero o melhor para mim, quero participar, Ser um bicho bom caráter, 

bonito, saudável sem ferrugem no sorriso, preservando a própria vida. Garantindo a própria vida numa boa 

experiência de amor!” 

 

 Justificativa: 

 O caráter social da vida dos seres humanos é um processo, uma construção da qual participa cada 

indivíduo na relação com os outros e com o meio. Integrar-se na sociedade e nela conviver em igualdade de 

direitos e deveres e com oportunidades para se desenvolver, carece, hoje a todos, mudança de atitudes, valores, 

participação, procedimentos. Grandes são os desafios que a escola tem a enfrentar quando se procura direcionar 

as ações para melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem e preparar o aluno para uma boa convivência em 

sociedade. Dentre as ações concretas da escola, esta instituição pretende desafiar as resistências e contribuir às 

mudanças necessárias, propondo a implantação do projeto interdisciplinar  Um Passo para o Futuro que tem 

como tema: A Natureza e o Meio Ambiente propositando-se a atrair os alunos com atividades motivadoras que 

lhes chamem a atenção como a relativa mudança de atitudes na interação com o patrimônio básico para a vida; o 

meio ambiente e a natureza, e através de atividades coletivas trabalhar com os alunos os valores, suas emoções , 

criatividades, parcerias, responsabilidade em grupo, a interatividade, a interdisciplinaridade dos componentes 

curriculares, contextualizando sempre o aprendizado para mudanças de comportamento e atitude, a 

transversalidade para melhoria da qualidade de vida, melhor vivência e convivência como processo do qual é 

participante ativo de uma sociedade desenvolvendo assim a construção da cidadania. 

 Objetivos: 
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 Despertar respeito, a colaboração, a proteção em ações cada vez mais abrangentes de valorização de 
atividades coletivas para o sucesso: o fazer, o apresentar, o respeitar, o aproveitar, o desenvolver...; 

 Valorização e aproximação aos valores trabalhados para realização pessoal da equipe; 
 Valorização das ações a serem realizadas para melhoria da qualidade de vida, o fazer para benefício do 

grupo; 
 \planejar, trabalhar e decidir  em grupo; 
 Divulgar a diversidade de ações que podem estar sendo abordadas, mobilizando atitudes e 

comportamentos; 
 Encontrar novos talentos, qualidades artísticas e culturais dos alunos de formas diversas, mas sempre 

espontâneas; 
 Desenvolver, valorizar atos solidários, ver, abrir espaços onde se possa estar atuando de diversas formas, 

através de gestos, de doação de trabalho, sendo a mão-de-obra muito importante. 
 Propiciar momentos de interatividade, envolvimento de todos através da arte, literatura, música, atitudes 

e valores...; 
  Aproveitamento de sucatas e assim preservando o meio ambiente; 
 Sensibilizar e motivar o aluno a utilizar materiais recicláveis e desenvolver técnicas e usá-las como 

proteção e Educação Ambiental; 
 Mobilizar a comunidade em geral para conscientização de preservação do meio ambiente, seus costume 

e valores ambientais; 
  Desenvolver atividades contextualizadas transdisciplinares e interdisciplinarmente; 
 Fazer com que os alunos se tornem participativos, solidários, criativos, com espírito competitivo, 

vivenciando resoluções de situações problemas, desenvolvendo suas capacidades de articular, buscar 
soluções necessárias  ao desenvolvimento de cidadãos comprometidos engajados em ações coletivas para 
um melhor ambiente, melhor vivência e convivência. 

 

Metas: 

 Trabalhar projetos coletivos e interdisciplinares na U.E.;  
 Trabalhar projetos em parceria com a Prefeitura Municipal, Comunidade e Secretaria da Educação; 
 Promover debates, palestras e outros eventos afins que favoreçam e conscientização da comunidade em 

geral à preservação, conservação do meio ambiente e natureza; 
 Trabalhar constantemente valores morais e éticos, participação, solidariedade, qualidade de vida; 
 Participação efetiva dos professores e alunos de forma coletiva e interdisciplinar nas ações promovidas 

pela U.E.; 
 Oficinas de aprendizagens através de materiais recicláveis. 
 

Regulamento / Desenvolvimento: 

 

Capítulo I: Da Disposições gerais e exposição das atividades: 
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§ 1º : O projeto: Um Passo para o Futuro de caráter formativo, informativo, social e competitivo com 

formação de uma equipe por sala de aula e sem equidade de números participantes, prevê ações durante o 

ano todo com oficinas de aprendizagem em todos os componentes através de aproveitamento de materiais 

recicláveis e em geral, com alunos e pais. Todos os bimestres serão desenvolvidas várias atividades (tarefas, 

atividades diversas, participação como: fazer, representar, criar...) que serão avaliadas e computados pontos 

pré-estabelecidos para as equipes. Em determinadas etapas haverá pontuação por tarefa cumprida a todas as 

equipes e acréscimo de mais pontos à melhor realização. 

§ 2º : O Rol d atividades previstas a cada bimestre e os respectivos pontos a serem atribuídos, estarão 

disponibilizados no painel exclusivo do Projeto Um Passo Para o Futuro exposto na pátio. 

§ 3º : Estará a disposição no painel a cada bimestre o Rank de pontuação  da equipe vencedora do bimestre. 

 

Capítulo II: Da Constituição das equipes: 

§ 1º : cada classe constituir-se-a de uma equipe e deverá terem nomeados 2 representantes, caberá ao 

professor da classe orientar, mediar os alunos sempre valendo-se do bem senso. 

§ 2º : Cada equipe deverá escolher um nome para sua melhor identificação ficando facultado um uniforme 

para futuras atividades. 

 

§ 3º : Alunos que se transferirem para outra unidade escolar e voltarem de transferência, estarão 

automaticamente inseridos na classe em curso da matrícula. 

§ 4º : A comissão pedagógica e os representantes de cada equipe terão um ficha de acompanhamento da 

pontuação. 

 

Capítulo III: Do Julgamento das tarefas e/ou etapas: 

§ 1º : Nas etapas que visam julgamento, o júri será composto por pessoas imparciais à competição ou 

procedendo-se julgamento pela equipe de professores e comissão pedagógica através de envelopes lacrados 

e sem identificação para que não haja protecionismo. 

 

Capítulo IV: Da Premiação: 
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§ 1º : A equipe vencedora na totalidade de pontos bimestral será premiada com:  

a) Uma excursão a nível Regional em caráter pedagógico/confraternal ou ainda uma seção de cinema, teatro 
ou outros; 

b) Certificado de honra ao mérito; 
c)  Medalhas; 
d) Troféu. 

 

§ 2º : Serão premiados ainda os cinco (5) melhores alunos a nível de escola em rendimento escolar (bimestral) 

da demais equipes, levando-se também em consideração sua disciplina. Em caso de empate entre vários 

alunos, será feito um sorteio entre as partes. 

 

§ 3º : Em caso de eliminação de um ou mais elementos da(s) equipe(s) pela própria classe vencedora(s) e 

serão considerados premiados os integrantes que permaneceram na equipe  (não cabendo em hipótese 

alguma a integração de nenhum outro elemento à equipe). 

 

§ 4º : Em caso de empate entre duas ou mais equipes vencedoras, o desempenho dar-se-á por: 

a) Valorização do rendimento escolar no conjunto da equipe; 
b) Prova surpresa. 

 

§ 5º : Pontos interdisciplinares: os alunos participantes que fazem parte da equipe(s) vencedora(s) das ações 

desenvolvidas, terão no final do bimestre, pontos acrescidos na (s) disciplinas que estiverem envolvidas na etapa 

ou qualquer outro tipo de compensação. (de acordo com o professor). 

 

§ 6º : Os alunos da(s) equipe(s) vencedoras que transgredirem o regulamento, que não colaborarem com as 

etapas do projeto, que causarem indisciplina  dentro do ambiente escolar deverão ser excluídos da premiação 

(bimestral como final) em comum acordo com a equipe, professores e equipe pedagógica. 
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OBS: Casos omissos e não explícitos neste regulamento deverão ser entre representantes das equipes, 

professores e comissão pedagógica, prevalecendo sempre o bom senso e em caso de contrariedade, a votação do 

assunto em pauta. 

Capítulo VI: Da programação das atividades: 

§ 1º : Algumas etapas da competição serão constantes e necessárias. Por exemplo: 

a) Rendimento escolar; 
b) Assiduidade; 
c) Evasão; 
d) Conservação e valorização do ambiente escolar (carteiras, classe...) 
e) Arrecadação de materiais recicláveis. 

 

 

Meridiano, ____  de _______________ de 2011. 

 

E.E. Donato Marcelo Balbo 

   Comissão Pedagógica 

Projeto Valorização da vida – Prevenção às Drogas 

 

O que fazer? 

Diagnóstico. Vivenciando o cotidiano escolar percebeu. 

- Apatia de alguns alunos em sala de aula. 

- Comportamentos inadequados em sala de aula percebido pelo professor por alteração. 

                                           

                                     Apatia 

     Sonolência 

     Alegria  

     Irritabilidade 
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  Uma conversa coletiva com os envolvidos com a classe para proposta de trabalho. 

  Exemplo:- Sensibilização geral de todos os segmentos da escola para o problema. 

 

Quando:- reuniões sistemáticas para discutir e estabelecer critérios para desenvolvimento deste trabalho. 

 

Como fazer:-  

- Buscar parcerias para o trabalho dentro da comunidade. 

- Fazer atuação através das instituições escolares, conselhos, grêmios, profissionais 

específicos, atividades para despertar novos interesses através da dança, da música, do 

esporte. 

- Trabalhar com temas de valorização da vida  

- Aumento da auto estima 

- Palavras chaves como tolerância, solidariedade. 

- Dinâmicas para estes valores 

- Buscar e alimentar, valorizar, estimular lideranças positivas dentro da escola. 

 

 

                      

Professores  Responsáveis: Biologia e Filosofia  
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Relatório Final 2010 

 Ensino Fundamental 

 

a)  Promoção 99,53 % 
Nota de Aproveitamento 7,09  

Esta nota de Aproveitamento Final foi quase alcançada pela proposta da Escola que era de 7,50 

 

b) Retenção  0,47 % 
01 aluno Retido Parcialmente, aluno  com problemas familiares, não conta com a colaboração dos pais para 

ajudá-lo nos estudos, pais sem escolaridade este ainda com grande dificuldade de impor regras, ou ter 

autoridade. 

 

c) Evasão:-  nenhuma evasão no  Ensino Fundamental. 
 

Ensino Médio 
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a) Promoção  89,73 % 
      Nota de aproveitamento 6,99 

      Esta nota de Aproveitamento Final ficou aquém da meta proposta pela Escola que era de 7,50 – prejudicado 

pelo Ensino Noturno:-  

 1º B – 6,53 

 2º B – 6,72  

 3º B – 5,94 

      Com todo trabalho reuniões com os alunos, o aproveitamento ficou prejudicado pela falta de interesse, 

aplicação e faltas. Os alunos do noturno não se comprometem com o estudo extra-classe ( leituras, trabalhos, 

tarefas ) . O trabalho teve que ser focado nos alunos pois a presença dos pais não aconteciam e quando acionados 

através do Conselho Tutelar, não tinham solução para a escola. 

 

b) Retenção 10.27% 
02  alunos com retenção na 1º Série A – Retenção Parcial 

03  alunos com retenção na 1º Série B – Retenção Parcial  

01 aluno com retenção na 1º Série C – Retenção Parcial.  
     Alunos com dificuldades e não aplicação  e contam com outras dificuldades que não é aprendizagem. 

 

c) Evasão 06 alunos:-   
 04 alunos no 2º Série B e 02 alunos no 3º Série B ambos no período noturno. São alunos que a escola não  barra 

para os estudos, mas como em anos anteriores não conseguem conciliar-se  evadem pelas dificuldades que 

enfrentam. 
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X Rural

Nº

 Nome da UE mais próxima:

X

Parcial

M T N

X X

EE - Eduação Especial - ES/DM/DF/DA/DV

210

às 9º B 1ª A 1ª B 2ª A 2ª B 3ª A 9º A 7

151

às 6º B 7º A 7º B 8º A 8º B 6º A SR A 7

17

às 3ª B 1

0

às 0

378

 15

A escola mecessita de uma reforma urgente na cozinha  e banheiros masculino e feminino dos alunos.

Pátio coberto muito quente, necessita das continuidade no forro de PVC.

Troca do revestimento do bebedouro.

Não temos obras em andamento.

26 de de

M

F

P

ADÉLIA MENEZES DA SILVA

Nome da escola ou local

CPS-Centro Paula Souza

NT; OP; RS - Cedidos à DE

Diretor do CAF

Meridiano fevereiro 2014

Distância( Km ou m)

26

ADARLENE BARBOSA LOPES

AL

CL

262524

24

17 22

E T  I /EF

sim 

não

17

3

2

1

2

2323

2

ME-9

nº

NK

Sala

de leitura

11

Desc.

96,00não

m²

1

sim 
Ambientes:

Número de

Informática

1

nº

48,00

Laborat. de

FERNANDOPOLIS

EE. DONATO MARCELO BALBO

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE

Escola:

3

28

2

Alunos

2 2

QUADRO GERAL - Ensino Fundamental de 08 e 09 anos / Ensino Médio / EJA / Edc.Especial / Outros

17:50

19:00

23:00

Cursos/Projetos

ETI/EM

Endereço:

Bairro: CENTRO

RUA JOÃO CAINELLI

Próprio

X

12

Tombado

2

23

29

56,00

6 7

3

Assinalar Prédio:

2 5SALAS

07:00

1

Alugado

Horário de 

funcionamento

31

36,00

m²n°

1

Fora do prédio:

12:20

12:30

Série/Turma

Alunos

3

ANO MUNICIPALIZAÇÃO:

Cob.m²

13

34

50,00

9 11104
TOTAL

48,00

Série/Turma

Alunos

Cursos/Projetos

56,00 56,00Dim.sala / m
2 56,00

2 3

28

33

28

56,00

31Alunos

1514 201918 23

Série/Turma

Cursos/Projetos

Série/Turma

Cursos/Projetos

8

24,00

21

32

16

Local de Origem
Nº de Alunos Dist. 

(Km) 

Ida

Diretor de Escola 

MARCIO JUSTI GODOY

RG: 10.964.932

Marli Cristina Rizzato Lucon

DIRETOR DO NOM

RG: 16.394.583-4

2014

RG: 11.232.678

Total Geral

EF EM

JACILANDIA 12 9 15 M

POV. SANTO ANTONIO 23

ALTO ALEGRE 10 6 12 M

CÓRREGO DAS PEDRAS 9 4 12 M

18 M

2 20 M1

14

CÓRREGO SÃO PEDRO

TOTAL 58 35 0 0TOTAL

RG: 4.633.690

Dirigente Regional de Ensino

Local de OrigemTipo
Nº de Alunos Dist. 

(Km) 

Ida

Tipo

T R A N S P O R T E   D E   A L U N O S

E F
total

93

2   - EF; 6º/9º

Código FDE 08.71.102

44.102Código UA

PM-Sala Cedida Prefeitura Municipal / outros

027005

Distância (Km ou m ) da UE mais próxima:

6- CEL - (Centro de Estudos de Línguas)

5  -  EJA Ensino Médio

4  -  EJA Ens. Fundamental -Ciclo II

3  -  Ensino Médio

1  -  EF/ 1º/5º

Zeladoria

Total

Observações: Condições  físicas do prédio escolar e informações sobre obra em andamento:

Quadras

2.241 DDD/Telefone:

Código CIE:

100m

100mTIPO ENSINO 6º ao 9º EF e EM Distância (Km ou m ) do centro da cidade:

17-34751139

Alvenaria:

Rampa XAcessibilidade

EMEF. PROFª PAULA ZANGRANDO

e-mail: E027005A@SEE.SP.GOV.BR
Site:

Distrito: CEP: 15.625-000

Tipo de construção:

Nº de salas fora do prédio (preencher somente quando utilizar sala em outro prédio)

prédio em uso compartilhado-CIE/NOME:

Madeira:
Nº de salas de aula no 

prédio: 7

Cedido

 Elevador

C U R S O S  /  P R O J E T O S

Zona:
Município da UE:

UrbanaMERIDIANO

Quilombola

L  E  G  E  N  D  A  S

Área Abrangênci/Setor:

CÓRREGO SÃO JOÃO M7-3

EF EM

GERAL

58 35 93

PASSE

TRANSP.

   T  R  A  N  S  P  O  R  T  E             E  S  C  O  L  A  R                      2 0 1 4

TOTAL GERAL DE ALUNOS TRANSPORTADOS
E F E M

EM

TOTAL 58 35

Sala de recurso

(Legendas) TIPO

MUNICÍPIO

FRETAMENTO
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   T  R  A  N  S  P  O  R  T  E             E  S  C  O  L  A  R                      2 0 1 4                         

Local de Origem 

Nº de 
Alunos 

Dist. 
(Km) 
Ida 

Tipo  Local de 
Origem 

Nº de 
Alunos 

Dist. 
(Km) 
Ida 

Tipo 
  

 
  

EF EM 
 

EF EM   
   

ALTO ALEGRE 10 6 12 M 
 

            
    

JACILANDIA 12 9 15 M 
 

            
    

CÓRREGO DAS PEDRAS 9 4 12 M 
 

            
    

POV. SANTO ANTONIO 23 14 18 M 
 

            
    

CÓRREGO SÃO JOÃO 3 - 7 M 
 

            
    

CÓRREGO SÃO PEDRO 1 2 20 M 
 

            
    

          
 

            
    

          
 

            
    

          
 

            E F E M GERAL   
 

          
 

            58 35 93   
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TOTAL 58 35     
 TOTAL 0 0             

 

 
(Legendas) TIPO 

                                        

 
MUNICÍPIO M 

                           

 
FRETAMENTO F 

                           

 
PASSE P 
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Horário de entrada e saída das aulas  – 2014 

   

 

 

1º Período:- das 07:00 às 12:20 horas 

2º Período:- das 12:30 às 17:50 horas 

3º Período:- das 19:00 às 23:00 horas 
    
   

 
 

Aulas  

 
 

 
 

Manhã  
 
 

Tarde  
 
 

Noite 
 

 

1ª aula  

 

 

 

 

07:00 às 07:50  
 

 

12:30 às 13:20 
 

 

19:00 às 19:45 
 
 

2ª aula  

 
 

 
 

07:50 às 08:40  
 
 

13:20 às 14:10 
 
 

19:45 às 20:30 
 
 

3ª aula  

 

 

 
 

08:40 às 09:30  
 
 

14:10 às 15:00 
 
 

20:30 às 21:15 
 

 

Intervalo  

 

 

 

 

09:30 às 09:50  
 

 

15:00 às 15:20 
 

 

21:15 às 21:30 
 
 

4ª aula  

 
 

 
 

09:50 às 10:40  
 
 

15:20 às 16:10 
 
 

21:30 às 22:15 
 

 

5ª aula  

 

 

 

 

10:40 às 11:30  
 

 

16:10 às 17:00 
 

 

22:15 às 23:00 
 

 

6ª aula  

 

 

 

 

11:30 às 12:20  
 

 

17:00 às 17:50 - 

 

 
 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

Meridiano, 11 de fevereiro de 2014 
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QUADRO DE MATRÍCULA DE 2014  

 
 

PERÍODO DA MANHÃ:  203 ALUNOS 
 

SÉRIES/ ANO SEXO MASCULINO SEXO FEMININO 

9º A 22 10 

9º B 14 17 

1ª A 13 12 

1ª B 13 15 

2ª A 12 14 

2ª B 10 19 

3ª A 17 15 

TOTAL 101 102 

 
 
PERÍODO DA TARDE: 150 ALUNOS  
 

SÉRIES/ ANO SEXO MASCULINO SEXO FEMININO 

6º A 10 13 

6º B 15 8 

7º A 14 17 

7º B 14 14 

8º A 08 15 

8º B 11 11 

TOTAL 72 78 

 
 
PERÍODO NOTURNO: 15 ALUNOS 
 

SÉRIES/ ANO SEXO MASCULINO SEXO FEMININO 

3ª B 7 8 

TOTAL 7 8 
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   SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS   

EE. DONATO MARCELO BALBO – MERIDIANO 
           RUA JOÃO CAINELLI, 2241 – CENTRO – CEP 15625-000 – MERIDIANO/SP - FONE/FAX (17) 3475-1139 

e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

AGRUPAMENTO DE ALUNOS -2014 

 

 Para a realização de agrupamento dos alunos foi considerando a normatização da 

legislação e procedimentos que garantam e promovam objetivos de inclusão, de 

heterogeneidade, de promoção de cidadania, de melhor socialização e convivência, 

garantindo assim a ampliação de horizontes de aptidões, de direitos básicos do aluno, para 

que ele tenha como resultados, a Aprendizagem contínua, e através da vivência escolar 

colaboração na sua formação geral. 

 

Período da Manhã 

 

 

 Prioridade em atender os alunos entre 14 e 17 anos, atendendo a solicitação dos 

jovens e familiares, já que o período da manhã os jovens se concentram mais. Alguns 

destes freqüentam o período inverso para realização de trabalhos, projetos etc.O período 

da manhã é composto por:- 

 

9º Ano A e B – EF 

1º Ano A e B – EM 

2º Ano A e B – EM 

3º Ano A – EM 

 

 

Período da Tarde 

 

 

 Neste período são matriculados os alunos do Ensino Fundamental, garantindo uma 

melhor convivência por terem a mesma faixa etária. O período da tarde é composto por:- 

6º Ano A e B –EF – oriundos da escola municipal 

7º Ano A e B – EF 

8º Ano A e B - EF 

 

Período noturno 

 

 A obrigatoriedade do período noturno é que podem freqüentar somente alunos 

maiores de 16 anos, e que exercem algum tipo de trabalho declarado pelos pais. A maior 

concentração dos alunos Ensino Médio está no período da manhã, pois no noturno 

freqüentam a ETEC. 

 Em 2014 foi garantido apenas uma sala de aula – 3º Ano B EM – para alunos 

trabalhadores. 
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CORPO DOCENTE DA E.E. DONATO MARCELO BALBO 

 
 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

Nº PROf. 

 

 

 

 

EFETIVOS 

 

 

 

 

OFA 
 

 

Língua Portuguesa 

 

 

 

04 
 

 

03 
 

 

01 
 

 

Inglês 

 

 

 

02 
 

 

01 
 

 

01 
 

 

Artes 

 

 

 

01 
 

 

01 - 
 

 

Educação Física/ACD 

 

02 - 02 
 

 

Geografia 

 

02 - 02 
 

 

História 

 

02 01 01 
 

 

Sociologia 

 

03 
 

 

- 03 
 

 

Biologia 

 

 

 

01 
 

 

01 
 

 

- 
 

 

Ciências 

 

 

 

01 - 01 
 

 

Física 

 

 

 

02 
 

 

01 
 

 

01 
 

 

Matemática 

 

04 01 03 
 

 

Química 

 

 

 

01 
 

 

01 
 

 

- 
 

 

Filosofia 

 

 

 

01 
 

 

- 
 

 

01 
 

 

Sala de Recursos 

 

 

 

01 
 

 

- 
 

 

01 
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CORPO DOCENTE DA E.E. DONATO MARCELO BALBO 

 
 
 
 
 

NOME 

 

 
 
 
 

RG 
 
 
 
 

SIT.FUN. 
 
 
 
 

DISC. 
 
 

Ana Maria dos Santos 

 

 
 

20.399.596 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Língua Port. 
 
 

Angela S.d. Santos Pelati 

 

14.726.166 
 
 

PEB II - OFA Hist./Sociologia 
 
 

Angelo Donizeti Simonato 

 

 
 

11.773.381 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Biologia 
 
 

Antonilza Ap.P.F.de Camargo 

 

 
 

11.773.381 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Biologia 
 
 

Cintia Roberta Cristal 

 

 
 

28.074.441 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Química 
 
 

Claudineide Camilo Silva  

 

 
 

6.313.575 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Readaptada 
 
 

Cleunice F.G.de Oliveira 

 

 
 

11.362.370 
 
 

PEB I - TC 
 
 

PEB I - Adida 
 
 

Cristian L.Ferreira Dias 

 

 
 

28.033.877 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Ed. Física 
 
 

Daisy Fernan Lopes Contrera 

 

 
 

7.654.918 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Sociologia 
 
 

Edvânia M.Z. da Silva 

 

 
 

12.535.315 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

H. Permanência 
 
 

Elaine Nunes da Cruz  

 

 
 

9.926.391 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Readaptada 
 
 

Elis Regina C.Cavalheiro 

 

 
 

16.215.667 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Geografia 
 
 

Ezilda Nunes da Cruz 

 

 
 

9.759.722 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Geografia - PCP 
 
 

Fernando Teixeira Bonfim 

 

 
 

28.941.947 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Matemática 
 
 

Flávia Cristina de França 

 
 

29.051.102 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Sala de Recursos 
 
 

Jaqueline C.C.Bortoluzzo 

 

 
 

20.019.951 
 
 

PEB II - TC 
 
 

História - PCP 
 
 

Jean Marcos Benetole 

 

 
 

40.614.811 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Mat. - PAA 
 
 

José Ricardo S. Santana 

 

 
 

24.313.899 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Física 
 
 

Léia Patricia Camargos 

 

 
 

24.133.424 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Líng.Portuguesa 
 
 

Lia Mara C. Paschoalinoto 
 
 

 
 

19.873.191 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Sociol./Filos. 
 
 

Lígia Cassia Fazan Balbo 

 

 
 

25.611.749 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Matemática 
 
 

Luciana Galbiati Vila 

 

 
 

19.580.076 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Língua Port. 
 
 

Luciana Ovídio 

 

 
 

23.894.832 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Ciências 
 
 

Luciene B.B. Gonçalves 

 

 
 

18.970.773 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Mediadora 
 
 

Marcos Donizete D. Magistre 

 

 
 

28.945.799 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Física 
 
 

Marcos Roberto Andreoli 

 

 
 

23.356.115 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Matemática-PCP 
 
 

Maria A. Rocha Zangrando 

 

 
 

16.215.351 
 
 

PEB I - TC 
 
 

PEB I - Adida 
 
 

Maria de Souza Lima Costa 

 

 
 

16.102.456 
 
 

PEB II - TC 
 
 

História 
 
 

Marisa Alves Pereira Filó 

 

 
 

7.763.584 
 
 

PEB I – TC 
 
 

Readaptada 
 
 

Marli Terezinha de Godói 

 

 
 

15.202.597 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Readaptada 
 
 

Marta S.Borges Assunção 

 

 
 

17.139.277 
 
 

PEB II – TC 
 
 

Língua Portuguesa 
 
 

Mirella F. B. Pietro 

 

 
 

24.839.165 
 
 

PEB II - TC 
 
 

PCOP - DER 
 
 

Miriam de Carvalho 

 

 
 

13.916.721 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Inglês 
 
 

Neide Joana Freitas Alves 

 

 
 

23.357.715 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

S.Leitura 
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CORPO DOCENTE DA E.E. DONATO MARCELO BALBO 

 
 
 
 
 

NOME 

 

 
 
 
 

RG 
 
 
 
 

SIT.FUN. 
 
 
 
 

DISC. 
 
 

Paulo Henrique C. Rosa 

 

 
 

40.200.807 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Matemática 
 
 

Reinaldo Mendes da Silva 

 

 
 

20.397.322 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Geografia 
 
 

Renata P.Molina da Cunha 

 

 
 

26.672.114 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

S.Leitura 
 
 

Sônia Ap. Andreoli Feltrin 

 

 
 

23.356.114 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Af. DER 
 
 

Sônia Ap. Baldin Morandin 

 

 
 

13.423.457 
 
 

PEB II - TC 
 
 

L.Port./Inglês 
 
 

Tânia Regina F. Albuquerque   

 

 
 

9.484.215 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Readaptada 
 
 

Thiago Iani Costa Ramos  

 

 
 

44.678.925 
 
 

PEB I - OFA 
 
 

PAA 
 
 

Valdenice Morandini Martins 

 

 
 

9.926.365 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Readaptada 
 
 

Valdir Aparecido Mendonça  

 

 
 

16.215.602 
 
 

PEB II - OFA 
 
 

Ed. Física 
 
 

Waine de F.Gonçalves Borges 

 

 
 

17.515.292 
 
 

PEB II - TC 
 
 

Língua Portuguesa  
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Horário – Período da Manhã  - 2014 

 

Sem 9º A 9º B 1ª série A 1ª série B 2ª série A 2ª série B 3ª série A 

   ARTE MATEMÁTICA L.P. ED.FÍSICA QUIMICA FILOSOFIA HISTÓRIA   Antonilza  

 ARTE MATEMÁTICA L.P. ED.FÍSICA QUIMICA FILOSOFIA SOCIOLOGIA  Ligia  
2ª  ED.FÍSICA HISTÓRIA MATEMÁTICA L.P. HISTÓRIA ARTE QUIMICA  Valdir  

 L.P. HISTORIA MATEMÁTICA L.P. HISTÓRIA ARTE QUIMICA  Sônia  

 L.P. ED.FÍSICA ARTE FILOSOFIA INGLÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA  Cintia  

 HISTORIA L.P. ARTE QUIMICA FILOSOFIA HISTÓRIA INGLÊS  Angela  

         Lia  

 L.P. GEOGRAFIA QUIMICA HISTÓRIA MATEMÁTICA L.P. FÍSICA  Maria  

 L.P. GEOGRAFIA QUIMICA HISTÓRIA MATEMÁTICA L.P. FÍSICA  Marta  
3ª  MATEMÁTICA L.P. FÍSICA L.P. GEOGRAFIA MATEMÁTICA HISTÓRIA  Marcos  

 MATEMÁTICA MATEMÁTICA FÍSICA L.P. GEOGRAFIA QUIMICA SOCIOLOGIA  Reinaldo  

 CIÊNCIAS MATEMÁTICA HISTÓRIA MATEMÁTICA L.P. QUIMICA L.P.  Fernando  

 CIÊNCIAS HISTÓRIA HISTÓRIA QUIMICA L.P. GEOGRAFIA L.P.  Ciências  

         Waine  

 .L.P. CIÊNCIAS L.P. MATEMÁTICA ARTE MATEMÁTICA FILOSOFIA  Angelo  

 L.P. CIÊNCIAS L.P. MATEMÁTICA ARTE MATEMÁTICA FILOSOFIA  Miriam  
4ª  CIÊNCIAS L.P. FILOSOFIA ARTE MATEMÁTICA L.P. ED.FÍSICA  Dayse  

 MATEMÁTICA L.P. FILOSOFIA ARTE MATEMÁTICA L.P. GEOGRAFIA  José Ricardo  

 HISTÓRIA ARTE MATEMÁTICA L.P. FILOSOFIA ED.FÍSICA GEOGRAFIA    

 HISTÓRIA ARTE MATEMÁTICA FILOSOFIA L.P. ED.FÍSICA L.P.    

           

 MATEMÁTICA INGLÊS INGLÊS GEOGRAFIA SOCIOLOGIA BIOLOGIA MATEMÁTICA    
 MATEMÁTICA INGLÊS BIOLOGIA GEOGRAFIA SOCIOLOGIA INGLÊS MATEMÁTICA    

5ª  INGLÊS MATEMÁTICA GEOGRAFIA MATEMÁTICA L.P. SOCIOLOGIA BIOLOGIA    

 INGLÊS MATEMÁTICA SOCIOLOGIA MATEMÁTICA L.P. GEOGRAFIA ED.FÍSICA    

 GEOGRAFIA ED.FÍSICA SOCIOLOGIA INGLÊS BIOLOGIA MATEMÁTICA L.P.    
 GEOGRAFIA L.P. L.P. BIOLOGIA ED.FÍSICA MATEMÁTICA L.P.    

           

 GEOGRAFIA CIÊNCIAS ED.FÍSICA BIOLOGIA FÍSICA SOCIOLOGIA INGLÊS    
 GEOGRAFIA CIÊNCIAS ED.FÍSICA SOCIOLOGIA FÍSICA L.P BIOLOGIA    

6ª  ED.FÍSICA GEOGRAFIA INGLÊS SOCIOLOGIA BIOLOGIA FÍSICA MATEMÁTICA    

 MATEMÁTICA GEOGRAFIA BIOLOGIA INGLÊS ED.FÍSICA FÍSICA MATEMÁTICA     

 CIÊNCIAS HISTÓRIA MATEMÁTICA FÍSICA INGLÊS BIOLOGIA ARTE    

 HISTÓRIA L.P. GEOGRAFIA FÍSICA MATEMÁTICA INGLÊS ARTE    

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

183 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horário – Período da Tarde  - 2014 

 

Sem 6° ano A 6° ano B 7° ano A 7° ano B 8° ano A 8° ano B 

 CIÊNCIAS GEOGRAFIA LP HISTÓRIA LP MATEMÁTICA   Ligia 

 CIÊNCIAS GEOGRAFIA LP HISTÓRIA LP MATEMÁTICA   Antonilza 

2ª  GEOGRAFIA MATEMÁTICA CIÊNCIAS GEOGRAFIA MATEMÁTICA HISTÓRIA   Marta 

 HISTÓRIA MATEMÁTICA MATEMÁTICA GEOGRAFIA CIÊNCIAS L.P.   Sônia 

 MATEMÁTICA CIÊNCIAS HISTÓRIA MATEMÁTICA GEOGRAFIA ED.FISÍCA   Fernando 

 MATEMÁTICA CIÊNCIAS HISTÓRIA MATEMÁTICA GEOGRAFIA ED.FISÍCA   Marcio/P.Henrique 

         Valdir 

 ED.FISÍCA LP HISTÓRIA MATEMÁTICA CIÊNCIAS ARTE   Elis 

 ED.FISÍCA LP ARTE MATEMÁTICA HISTÓRIA LP   Waine 

3ª  LP MATEMÁTICA CIÊNCIAS ARTE HISTÓRIA LP   Reinaldo 

 LP MATEMÁTICA INGLÊS CIÊNCIAS L.P. HISTÓRIA   Miriam 

 ARTE HISTÓRIA GEOGRAFIA ED.FÍSICA INGLÊS CIÊNCIAS   Luciana 

 HISTÓRIA CIÊNCIAS ED.FÍSICA GEOGRAFIA ARTE INGLÊS   Maria 

         Cristian 

 MATEMÁTICA ARTE CIÊNCIAS HISTÓRIA LP MATEMÁTICA   Ana 

 MATEMÁTICA LP CIÊNCIAS HISTÓRIA LP MATEMÁTICA    

4ª  GEOGRAFIA LP GEOGRAFIA CIÊNCIAS MATEMÁTICA HISTÓRIA    

 L.P. GEOGRAFIA HISTÓRIA GEOGRAFIA MATEMÁTICA L.P.    

 L.P. HISTÓRIA MATEMÁTICA LP GEOGRAFIA GEOGRAFIA    

 HISTÓRIA CIÊNCIAS MATEMÁTICA LP GEOGRAFIA GEOGRAFIA    

           

 GEOGRAFIA LP LP ED.FISÍCA LP CIÊNCIAS    

 GEOGRAFIA LP LP INGLÊS MATEMÁTICA CIÊNCIAS    

5ª  LP GEOGRAFIA GEOGRAFIA CIÊNCIAS MATEMÁTICA INGLÊS    

 LP INGLÊS GEOGRAFIA CIÊNCIAS ED.FISÍCA HISTÓRIA    

 HISTÓRIA ED.FISÍCA MATEMÁTICA LP ED.FISÍCA GEOGRAFIA    

 INGLÊS ED.FISÍCA MATEMÁTICA LP HISTÓRIA GEOGRAFIA    

           

 MATEMÁTICA ARTE LP INGLÊS HISTÓRIA L.P.    

 MATEMÁTICA HISTÓRIA LP ARTE CIÊNCIAS L.P.    

6ª  INGLÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA MATEMÁTICA CIÊNCIAS ARTE    

 ARTE INGLÊS ED.FISÍCA MATEMÁTICA MATEMÁTICA CIÊNCIAS    

 CIÊNCIAS MATEMÁTICA INGLÊS LP ARTE MATEMÁTICA    

 CIÊNCIAS MATEMÁTICA ARTE LP INGLÊS MATEMÁTICA    
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Horário – Período da Noite  - 2014 

 
 3ª série B  Legenda 

 GEOGRAFIA   Angelo 

 HISTÓRIA   Angela 
2ª feira HISTÓRIA   Lia 

 SOCIOLOGIA   Reinaldo 

 SOCIOLOGIA   Cintia 
     

 BIOLOGIA   Jean 

 BIOLOGIA   Marcos 
3ª feira FILOSOFIA   Miriam 

 QUIMICA   Antonilza 

 QUIMICA   Ana 
     

 FÍSICA    

 FÍSICA    
4ª feira FILOSOFIA    

 MATEMÁTICA    

 MATEMÁTICA    
      

 INGLÊS    
 ARTE    

5ª feira ARTE    

 L.P.    

 L.P.    
      

 INGLÊS    
 L.P.    

6ª feira L.P.    

 MATEMÁTICA    

 MATEMÁTICA    
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PROFESSORES CONSELHEIROS E ALUNOS REPRESENTANTES DE CLASSE –2.014.  

 

 SÉRIE 

 

 

PROFESSOR 

 

ALUNOS 

6º ANO A  Ligia Ligia de Cássia Fazan Balbo João Marcos e Eloisa 

6º ANO B Maria de Souza Lima Costa Jeniffer e Jonathas 

7º ANO A Fernando Teixeira Bonfim Breno e Alana 

7º ANO B Ana Maria dos Santos Larissa e Matheus 

8º ANO A Sônia Aparecida Baldin Morandin Laura e João Pedro 

8º ANO B Elis Regina Coelho Cavalheiro  Tales e Mariana 

9º ANO A  Antonilza A. Pansani F. de Camargo Jenifer e Murilo 
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9º ANO B Miriam de Carvalho Douglas e Geovana 

1º SÉRIE A Reinaldo Mendes da Silva Vitor Leandro e Grazieli 

1ª SÉRIE B Sônia Aparecida Baldin Morandin Lourenço e Gabriela Genaro 

2ª SÉRIE A  Lia Mara Colaviti Paschoalinoto Agnaldo e Karine 

2ª SÉRIE B Ângelo Donizeti Simonato Ivan e Tauana 

3ª SÉRIE A 

Valdir Aparecido Mendonça 

Cintia Roberta Cristal 

João Pedro e Nathalia Emyle 

3ª SÉRIE B Lia Mara Colaviti Paschoalinoto Natalia e Lucas Duran 

  

 

 

 

                                                                                                             Meridiano, fevereiro de 2014. 
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Os alunos representantes de classe reunir-se-ão com os gestores bimestralmente onde poderão estar colocando 

dificuldades e avanços na conduta escolar quanto a; 

Aspectos físicos da escola, 

Normas da escola, 

Convivência entre os pares , 

Convivência com gestores, professores e funcionários, 

Solicitação, apreciação dos colegas das classes, 

Dificuldades da classe quanto à aprendizagem entre outros assuntos que se faça necessário. 
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Horário Diretor e Vice-Diretor  – 2014 

   

 

 

Marli Cristina Rizzato Lucon – RG. 16.394.583 – Diretor de Escola    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 12:00  
 
 

13:00 às 16:00  - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

- 
 

 

12:00 às 17:00  
 

 

18:00 às 21:00 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 12:00  
 
 

15:00 às 18:00 - 
 
 

5ª Feira   

 

 

 
 

09:00 às 13:00 - 
 
 

19:00 às 23:00 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

12:00 às 16:00  
 

 

- 

 
 
 

 

Edvaldo Rui Morandin – RG. 9.139.923 – Vice - Diretor de Escola    

   

 
 

Semana  

 
 

 
 

Manhã  
 
 

Tarde  
 
 

Noite 
 

 

2ª Feira  

 

 

 

 

09:00 às 13:00  - 
 

 

19:00 às 23:00 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00 - 
 

 

19:00 às 23:00 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

- 
 
 

12:00 às 16:00 
 
 

19:00 às 23:00 
 

 

5ª Feira   

 

 

 

 

07:00 às 10:00 
 

 

13:00 às 18:00 
 

 

- 
 
 

6ª Feira  

 
 

 
 

09:00 às 14:00  
 
 

15:00 às 18:00  
 
 

- 

 
 

 
 

Carlos Roberto de Almeida – RG. 9.926.316 – Vice - Diretor de Escola da  Família    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

08:00 às 10:00 (D.E.)  
 
 

12:00 às 18:00  - 
 
 

3ª Feira  

 

 

 
 

09:00 às 12:00 
 
 

17:00 às 18:00 
 
 

18:00 às 22:00 
 

 

4ª Feira  

 

 

- - - 
 
 

5ª Feira   

 
 

- - - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

08:00 às 10:00 (D.E.) 
 

 

12:00 às 14:00  
 

 

19:00 às 23:00 

 

Observação:- Cumpre 08 horas na Escola da Família no Sábado e no Domingo. 
 

 

Meridiano, 11 de fevereiro de 2014. 
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Horário Administrativo  – 2014 

   

 

 

Márcia Sebastiana Lopes Galhardo – RG. 9.048.483 – Secretário de Escola - QAE    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

07:30 às 11:00  
 
 

12:00 às 16:30  - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:30 às 11:30 
 

 

13:30 às 17:30  - 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:30 às 11:00  
 
 

12:00 às 16:30 - 
 
 

5ª Feira   

 

 

 
 

07:30 às 11:00 
 
 

12:00 às 16:30 
 
 

- 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

07:30 às 11:00  
 

 

12:00 às 16:30  
 

 

- 

 
 
 

 

Toshimitsu Murakami – RG. 8.865.036 – Secretário de Escola - QAE    

   

 
 

Semana  

 
 

 
 

Manhã  
 
 

Tarde  
 
 

Noite 
 

 

2ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

12:00 às 16:00  - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00 
 

 

13:00 às 17:00 
 

 

- 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 11:00  
 
 

12:00 às 16:00  - 
 

 

5ª Feira   

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

12:00 às 16:00  - 
 
 

6ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 11:00  
 
 

12:00 às 16:00  - 

 
 

 
 

Alicio Nunes da Cruz – RG. 8.263.737 – Agente de Organização Escolar - QAE    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 

 

 
 

-  
 
 

12:30 às 17:00  
 
 

19:00 às 22:30 
 
 

3ª Feira  

 

 

 
 

07:00 às 11:00 
 
 

12:30 às 16:30 - 
 

 

4ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00 
 

 

13:00 às 17:00 - 
 
 

5ª Feira   

 
 

 
 

07:00 às 11:00 
 
 

13:30 às 17:30 - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

13:00 às 17:00  
 

 

- 

 

 

 

 

Meridiano, 11 de fevereiro de 2014. 

 

 

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  
Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139-email-e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

 
 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

191 

 

 

 
 

Horário Administrativo  – 2014 

   

 

 

Osmar Roberto Lucon – RG. 13.116.307 – Agente de Organização Escolar - QAE    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 12:00  
 
 

14:50 às 17:50  - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 12:00 
 

 

13:00 às 16:00  - 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 12:00  
 
 

13:00 às 16:00 - 
 
 

5ª Feira   

 

 

 
 

07:00 às 12:00 - 
 
 

19:00 às 22:00 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 12:00  
 

 

13:00 às 16:00  
 

 

- 

 

 
 
 

 

Eleni Mara Moda – RG. 9.926.379 – Agente de Organização Escolar  - QAE    

   

 
 

Semana  

 
 

 
 

Manhã  
 
 

Tarde  
 
 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 

 

 
 

07:00 às 11:30  
 
 

12:30 às 16:00  - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:30 
 

 

12:30 às 16:00 
 

 

- 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 11:30  
 
 

14:20 às 17:50  - 
 

 

5ª Feira   

 

 

 

 

07:00 às 11:30  
 

 

12:30 às 16:00  - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:30  
 

 

12:30 às 16:00  - 

 

 
 

 
 

Edvaldo Stefanin – RG. 9.926.365 – Agente de Organização Escolar - QAE    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

09:00 às 13:00  - 
 
 

19:00 às 23:00 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

09:00 às 13:00 - 
 

 

19:00 às 23:00 
 

 

4ª Feira  

 

 

 

 

09:00 às 13:00 - 
 

 

19:00 às 23:00 
 
 

5ª Feira   

 
 

 
 

09:00 às 13:00 - 
 
 

19:00 às 23:00 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

09:00 às 13:00  - 
 

 

19:00 às 23:00 
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Horário Administrativo  – 2014 

   

 

 

Maria Rita de Araújo Lisboa – RG. 11.952.932 – Agente de Organização Escolar - QAE    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

10:00 às 13:00  
 
 

14:00 às 19:00  - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

10:00 às 13:00 
 

 

14:00 às 19:00  - 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

10:00 às 13:00  
 
 

14:00 às 19:00 - 
 
 

5ª Feira   

 

 

 
 

10:00 às 13:00 
 
 

14:00 às 19:00 
 
 

- 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

10:00 às 13:00  
 

 

14:00 às 19:00  
 

 

- 

 

 
 
 

 

Sandra Aparecida Fernandes – RG. 23.895.012 – Agente de Organização Escolar  - QAE    

   

 
 

Semana  

 
 

 
 

Manhã  
 
 

Tarde  
 
 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 

 

 
 

07:00 às 10:00  
 
 

13:00 às 18:00  - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 10:00  
 

 

13:00 às 18:00  - 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 10:00  
 
 

13:00 às 18:00  - 
 

 

5ª Feira   

 

 

 

 

07:00 às 10:00  
 

 

13:00 às 18:00  - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 10:00  
 

 

13:00 às 18:00  - 

 

 
 

 
 

Rubens Martins Gonçalves – RG. 12.342.725 – Agente de Organização Escolar - QAE    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 11:00  
 
 

14:00 às 18:00 - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

14:00 às 18:00 - 
 

 

4ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

14:00 às 18:00 - 
 
 

5ª Feira   

 
 

 
 

07:00 às 11:00  
 
 

14:00 às 18:00 - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

14:00 às 18:00 - 

 

 

 

 

Meridiano, 11 de fevereiro de 2014. 

 

 

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  
Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139-email-e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

 
 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

193 

 

 

 
 

Horário Funcionários Municipais  – 2014 

   

 

 

Aline Carla Carreta da Silva  – RG. 41.485.062 – Inspetor de Alunos Municipal    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 13:00  - - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 13:00  - - 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 13:00  - - 
 
 

5ª Feira   

 

 

 
 

07:00 às 13:00  - - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 13:00  - - 

 

 
 
 

 

Eva Aparecida Domingos Moda – RG. 19.582.221 – Inspetor de Alunos Municipal    

   

 
 

Semana  

 
 

 
 

Manhã  
 
 

Tarde  
 
 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 

 

 
 

07:00 às 11:00  
 
 

14:00 às 18:00  - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

14:00 às 18:00  - 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 11:00  
 
 

14:00 às 18:00  - 
 

 

5ª Feira   

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

14:00 às 18:00  - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

14:00 às 18:00  - 

 

 
 

 
 

Aparecida Elizete de Jesus Peres – RG. 18.970.767 – Merendeira Municipal     

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 11:00  
 
 

12:30 às 16:30 - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

12:30 às 16:30 - 
 

 

4ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

12:30 às 16:30 - 
 
 

5ª Feira   

 
 

 
 

07:00 às 11:00  
 
 

12:30 às 16:30 - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

12:30 às 16:30 - 
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Horário Funcionários Municipais  – 2014 

   

 

 

Claudete Angélica Pereira  – RG. 24.879.331 – Merendeira Municipal    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 11:00  
 
 

12:30 às 16:30 - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

12:30 às 16:30 - 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 11:00  
 
 

12:30 às 16:30 - 
 
 

5ª Feira   

 

 

 
 

07:00 às 11:00  
 
 

12:30 às 16:30 - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 11:00  
 

 

12:30 às 16:30 - 

 

 
 
 

 

Joana D’Arc Garcia – RG. 28.416.237 – Merendeira Municipal    

   

 
 

Semana  

 
 

 
 

Manhã  
 
 

Tarde  
 
 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 

 

 
 

06:30 às 10:30  
 
 

-  
 
 

18:00 às 22:00 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

06:30 às 10:30  
 

 

-  
 

 

18:00 às 22:00 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

06:30 às 10:30  
 
 

-  
 
 

18:00 às 22:00 
 

 

5ª Feira   

 

 

 

 

06:30 às 10:30  
 

 

-  
 

 

18:00 às 22:00 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

06:30 às 10:30  
 

 

-  
 

 

18:00 às 22:00 
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Horário Professor Mediador Escolar e Comunitário  – 2014 

   

 

 

Luciene Bereta Borges Gonçalves   – RG. 18.970.773    - Carga Horária (32 + 03)           

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

07:50 às 12:20 (5) 
 
 

12:30 às 15:00 (3) - 
0000  

 

3ª Feira  

 

 

- 
 

 

15:20 às 19:35 (3) + (2 HTPC) 19:45 às 22:15 (3) 
 
 

4ª Feira 

 
 

 
 

09:50 às 12:20 (3) 
 
 

12:30 às 17:00 (5) - 
 
 

5ª Feira   

 

 

 
 

09:50 às 12:20 (3) 
 
 

12:30 às 17:00 (4)+(1HTPC) - 
 

 

6ª Feira 

 

 

 

 

09:50 às 12:20 (3) - - 

 

 

 

 

Meridiano, 11 de fevereiro de 2014 
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Horário Professores Readaptados   – 2014 

   

 

 

Claudineide Camilo da Silva – RG. 6.313.575 – Carga Horária (24 + 02)    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 12:20 (6) - - 
 

 

3ª Feira  

 

 

- 
 

 

12:30 às 17:00 (5) - 
 
 

4ª Feira 

 
 

 
 

07:00 às 11:30 (5) - - 
 
 

5ª Feira   

 

 

- 
 
 

12:30 às 17:50 (4)+(2ATPC) - 
 

 

6ª Feira 

 

 

 

 

07:00 às 10:40 (4) - - 

 
 
 

 

Marisa Alves Pereira Filó – RG. 7.763.584 – Carga Horária  (28 + 03)    

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 

 

2ª Feira  

 

 

- - - 
 
 

3ª Feira  

 
 

- 
 
 

13:20 às 20:25 
(6)+(2ATPC) 

- 

 

 

4ª Feira 

 

 

 

 

09:50 às 12:20 (3) 
 

 

12:30 às 17:50 (6) - 
 
 

5ª Feira   

 
 

 
 

09:50 às 12:20 (3) 
 
 

12:30 às 17:50 
(5)+(1ATPC) 

- 

 

 

6ª Feira 

 

 

- 
 

 

13:20 às 17:50 (5) - 

 
 
 

 

Tânia Regina Ferrari de Albuquerque – RG. 9.484.215 – Carga Horária (31+03)  

   

 
 

Semana  

 
 

 
 

Manhã  
 
 

Tarde  
 
 

Noite 
 

 

2ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 12:20 (6) 
 

 

12:30 às 15:00 (3) - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 12:20 (6) 
 

 

12:30 às 14:10 (2)  - 
 
 

4ª Feira 

 
 

 
 

07:00 às 12:20 (6) 
 
 

12:30 às 14:10 (2) - 
 

 

5ª Feira   

 

 

 

 

07:00 às 12:20 (6) 
 

 

12:30 às 15:00 (3)ATPC - 
 

 

6ª Feira 

 
 

- - - 
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Horário Professores Readaptados   – 2014 

   

 

 

Valdenice Morandini Martins – RG. 9.926.365 – Carga Horária (28 + 03)    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

- - - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 12:20 (6) 
 

 

17:55 às 19:35 (2 ATPC) - 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 12:20 (6) 
 
 

12:30 às 14:10 (2) - 
 
 

5ª Feira   

 

 

 
 

07:00 às 12:20 (6) 
 
 

12:30 às 14:10 (1)+(1 ATPC) - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

11:30 às 12:20 (1) 
 

 

12:30 às17:50 (6) - 

 
 
 

 

Elaine Nunes da Cruz Moda – RG. 9.926.391 – Carga Horária (24 + 02)    

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 

 

2ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 12:20 (6) 
 

 

12:30 às 13:20 (1) - 
 
 

3ª Feira  

 
 

- 
 
 

13:20 às 17:50 (5) 
 
 

17:55 às 19:35 (2ATPC) 
 

 

4ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 12:20 (6) - - 
 
 

5ª Feira   

 
 

- - - 
 

 

6ª Feira  

 

 

- 
 

 

12:30 às 17:50 (6) - 

 
 
 

 

Marli Terezinha de Godói – RG. 15.202.597 – Carga Horária (29 + 03)  

   

 
 

Semana  

 
 

 
 

Manhã  
 
 

Tarde  
 
 

Noite 
 

 

2ª Feira  

 

 

- - - 
 

 

3ª Feira  

 

 

- 
 

 

12:30 às 17:50 (6) 
 

 

17:55 às 19:35 (2ATPC) 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:50 às 12:20 (5) 
 
 

12:30 às 16:10 (4) 
 
 

12:30 às 12:20 (1) 
 

 

5ª Feira   

 

 

 

 

07:00 às 12:20 (6) 
 

 

12:30 às 15:00 (2)+(1ATPC) - 
 

 

6ª Feira  

 
 

 

 

07:50 às 12:20 (5) - - 

 

 

 

Meridiano, 11 de fevereiro de 2014. 

 

 

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  
Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139-email-e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

 
 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

199 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horário Professores Readaptados   – 2014 

   

 

 

Roseli Aparecida Xavier – RG. 18.373.815 – Carga Horária (32 + 03)    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

08:40 às 12:20 (4) 12:30 às 17:00 (5) - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:50 às 12:20 (5) 12:30 às 15:00 (3) - 
 
 

4ª Feira  

 
 

- - - 
 
 

5ª Feira   

 

 

 
 

08:40 às 12:20 (4) 12:30 às 17:00 (2)+(3ATPC) - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

09:50 às 12:20 (3) 12:30 às 17:50 (6) - 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

Meridiano, 11 de fevereiro de 2014. 
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Horário Professores Sala de Leitura  – 2014 

   

 

 

Neide Joana de Freitas Alves   – RG. 23.357.715-4    - Carga Horária (32 + 03)           

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

- 
 
 

14:10 às 17:50 (4) 
 
 

19:00 às 22:15 (4) 
0000  

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 12:30 (6) 
 

 

17:55 às 19:35 (2 HTPC)   - 
 
 

4ª Feira 

 
 

 
 

07:50 às 12:30 (5) 
 
 

12:30 às 15:00 (3) - 
 
 

5ª Feira   

 

 

 
 

07:00 às 12:30 (6) 
 
 

12:30 às 14:10 (1) + (1 HTPC) - 
 

 

6ª Feira 

 

 

 

 

07:00 às 09:30 (3) - - 

 

 
 
 

 

Renata Piovesan Molina da Cunha – RG. 26.672.114 – Carga Horária (32 + 03)  

   

 
 

Semana  

 
 

 
 

Manhã  
 
 

Tarde  
 
 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 

 

 
 

07:50 às 12:30 (5) 
 
 

12:30 às 15:00 (3) - 
 

 

3ª Feira  

 

 

- 
 

 

14:10 às 19:35 (4) + (2 HTPC) - 
 
 

4ª Feira 

 
 

- 
 
 

15:20 às 17:50 (3) 
 
 

19:00 às 22:15 (4) 
 

 

5ª Feira   

 

 

 

 

08:40 às 12:30 (4) 
 

 

12:30 às 16:10 (3) + (1 HTPC) - 
 

 

6ª Feira 

 

 

 

 

07:50 às 12:30 (5) 
 

 

12:30 às 13:20 (1) - 

 

 

Meridiano, 11 de fevereiro de 2014 
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Horário de ATPC  – 2014 

   

 

 

ATPC 
    

   

 

 

ATPC  

 

 

 

 

Dia/Semana  
 

 

Horário  
 

 

Nº de Aulas 
 

 

 

Coletivo 

 

 

 

Terça-Feira  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

17:55 às 18:45 
 

 

18:45 às 19:35 

 

 

 

02 

 
 

 
 

Terceiro    
 

 

 
 

Quinta-Feira 
 
 

13:20 às 14:10 
 
 

01 
 
 

 
 

2º Cargo  

 
 

 

 
 

Quinta-Feira  
 
 

14:10 às 15:50 
 
 

02 

 

Justificativa:- Nesta unidade escolar não é realizado ATPC por área, pelo motivo dos professo- 

                       res em sua maioria realizarem  ATPC em  outra unidade escolar  como  sede  de 

                       controle de freqüência, sendo realizado portanto 02 (dois) ATPCs coletivos. 

 

                       A relação dos professores com seus respectivos horários de ATPCs será encami- 

                       nhado nos anexos 2014.   

 

 
 

   
 

   

Meridiano, 11 de fevereiro de 2014 
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Horário PCP  – 2014 

   

 

 

Ezilda Nunes da Cruz Silva   – RG. 9.759.722 – PCP Ciclo II    

   

 

 

Semana  

 

 

 

 

Manhã  
 

 

Tarde  
 

 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 
 

 
 

08:00 às 11:00  
 
 

13:00 às 18:00 - 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

08:00 às 13:00  - 
 

 

17:55 às 20:55 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

08:00 às 11:00  
 
 

13:00 às 18:00 - 
 
 

5ª Feira   

 

 

 
 

08:00 às 12:00  
 
 

13:00 às 17:00 - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

08:00 às 12:00  
 

 

13:00 às 17:00 - 

 

 
 
 

 

Marcos Roberto Andreoli – RG. 23.356.115-8 – PCP Ensino Médio   

   

 
 

Semana  

 
 

 
 

Manhã  
 
 

Tarde  
 
 

Noite 
 
 

2ª Feira  

 

 

 
 

08:00 às 12:00  
 
 

-  
 
 

19:00 às 23:00 
 

 

3ª Feira  

 

 

 

 

07:00 às 12:00  
 

 

-  
 

 

17:55 às 20:55 
 
 

4ª Feira  

 
 

 
 

07:00 às 12:30  
 
 

13:30 às 16:00  - 
 

 

5ª Feira   

 

 

 

 

07:00 às 12:20  
 

 

13:20 às 16:00  - 
 

 

6ª Feira  

 

 

 

 

08:00 às 12:00  
 

 

-  
 

 

19:00 às 23:00 

 

 

Meridiano, 11 de fevereiro de 2014 
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   SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS   

EE. DONATO MARCELO BALBO – MERIDIANO 
           RUA JOÃO CAINELLI, 2241 – CENTRO – CEP 15625-000 – MERIDIANO/SP - FONE/FAX (17) 3475-1139 

e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

ATA CIRCUNSTANCIADA Nº 13/2013 

 

 ATA DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROFESSOR 

COORDENADOR DO CICLO II,ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO 

COM O ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO SE 88, DE 19 PUBLICADA A 

21/12/2007 
 

 

 Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze às doze horas e 

trinta minutos, na sala da direção da EE DONATO MARCELO BALBO, em 

Meridiano, sob a presidência da senhora diretora Marli Cristina Rizzato Lucon, R.G. 

16.394.583-4, foi realizada uma reunião com a Supervisora de Ensino, Maria Jesus da 

Cunha Borges, R.G. 13.916.502-2 para avaliar o desempenho da Professora 

Coordenadora do Ciclo II,Ensino Fundamental desta Unidade escolar, professora 

Ezilda Nunes da Cruz Silva, R.G. 9.759.722, nas suas funções durante o ano letivo. 

Conforme o artigo 2º da Resolução 88, de 19, publicada 21/12/2007, a referida 

professora cumpriu plenamente as atribuições referentes ao exercício da função de 

Professor Coordenador. Tendo cumprido com eficiência suas funções, a mesma será 

reconduzida para o exercício da função de Professor Coordenador do ano de 2014, 

nesta Unidade escolar. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e dela 

lavrada a presente ata, por mim Edvaldo Rui Morandin, R.G. 9199923, vice- diretor, 

que lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 

 

 

Meridiano,02 de dezembro de 2013. 

 

a.a Edvaldo Rui Morandin 

a.a Marli Cristina Rizzato Lucon 

a.a Ezilda Nunes da Cruz Silva 
 

. 

 

 

 

 
Transcrito do livro nº30 

Página 18 

Confere com o original 

  



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

205 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

206 

 

 

   SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS   

EE. DONATO MARCELO BALBO – MERIDIANO 
           RUA JOÃO CAINELLI, 2241 – CENTRO – CEP 15625-000 – MERIDIANO/SP - FONE/FAX (17) 3475-1139 

e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

ATA CIRCUNSTANCIADA Nº 14/2013 

 

 ATA DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROFESSOR 

COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 9º 

DA RESOLUÇÃO SE 88, DE 19 PUBLICADA A 21/12/2007 
 

 

 Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e treze as treze horas, na sala da 

direção da EE DONATO MARCELO BALBO, em Meridiano, sob a presidência da 

senhora diretora Marli Cristina Rizzato Lucon, R.G. 16.394.583-4, foi realizada uma 

reunião com a Supervisora de Ensino, Maria Jesus da Cunha Borges, R.G. 

13.916.502-2 para avaliar o desempenho do Professor Coordenador do Ensino Médio, 

desta Unidade de Ensino,o professor Marcos Roberto Andreolli, R.G. 23.356.115, 

nas suas funções durante o ano de 2013. Conforme o artigo 2º da Resolução 88, de 

19, publicada 21/12/2007, o referido professor cumpriu plenamente as atribuições 

referentes ao exercício da função de Professor Coordenador do Ensino Médio. Tendo 

cumprido com eficiência suas funções, o mesmo será reconduzido para o exercício da 

função de Professor Coordenador do Ensino Médio no ano de 2014, nesta Unidade de 

ensino. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e dela lavrada a 

presente ata, por mim Edvaldo Rui Morandin, R.G. 9.139.923, secretário para lavrar 

ea presente ata, que após ser lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 

 

 

Meridiano,02 de dezembro de 2013. 

 

a.a Edvaldo Rui Morandin 

a.a Marli Cristina Rizzato Lucon 

a.a Marcos Roberto Andreolli 
 

. 
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A.T.P.C. (TEMÁRIO – HORÁRIO – CRONOGRAMA)  

 
(...)A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, 

mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o 

mundo, modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a 

exigir deles novo pronunciar. 

Não é silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexâo. 

(Paulo Freire) 

  

A Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) é o espaço privilegiado de construção de novos 

conhecimentos e saberes. É nesse tempo e espaço que gestores e professores podem discutir refletir sobre 

educação com qualidade e articular os diversos segmentos da escola para a construção e implementação 

do trabalho pedagógico.  

É um momento de formação contínua dos educadores da escola, troca de experiências, 

planejamento e replanejamento das ações, discussão sobre o processo de ensino e de aprendizagem 

(APRENDER A APRENDER) e do cotidiano escolar. Dessa forma, ela possibilita a articulação da equipe 

e a integração entre todas as atividades que acontecem na escola, visando acompanhar o trabalho dos 

professores para manter o foco da escola na aprendizagem, o qual deve ser constituído, prioritariamente, 

por questões pedagógicas e contribuir para que os profissionais da escola possam refletir sobre práticas e 

aprimorar suas ações. 
Para que as ATPCs cumpram realmente suas funções é necessário que sejam bem organizadas 

e planejadas. No tocante à organização, é importante que: 

• Ocorram em um local agradável e acolhedor; 

• A pauta seja compartilhada e receba contribuições de todos os profissionais; 

• As tarefas (por exemplo: registro, escolha de textos, vídeos, DVDs, videoconferências, leitura 

de livros, organização de momentos de estudo) sejam divididas entre a equipe; 

• A condução seja partilhada; 
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• Tenham foco e objetivo bem definidos e de conhecimento de todos. 

No planejamento das ATPCs o Professor Coordenador deve considerar metas e necessidades 

de curto, médio e longo prazo e atender às demandas do grupo de professores. É fundamental, também, ter 

flexibilidade e sensibilidade para perceber quando é necessário abordar ou retomar questões importantes para a 

escola. Só é possível planejar bem esse momento coletivo quando o grupo gestor possui um diagnóstico da 

realidade escolar e conheça profundamente professores e alunos. 

As discussões, os avanços e dificuldades detectadas; as ações e intervenções programadas e as 

decisões tomadas nas ATPCs devem ser registradas numa ata, caderno ou diário de bordo. Esse registro deve ser 

sempre retomado para que o grupo possa recuperar sua trajetória e refletir sobre o que está fazendo. Em 

decorrência de alguns professores estarem frequentando a ATPC em outra UE, faz-se necessário a socialização de 

todas as reuniões porque através de registro possibilitamos acesso ao que foi discutido, sendo importante que ele 

esteja à disposição para consulta, bem como seus pontos estratégicos serem socializados por meio de e-mails, 

murais etc. 

Quadro Síntese - ATPC 

 Espaço de: 

• Formação contínua dos educadores da escola; 

• Troca de experiências; 

• Articulação da equipe escolar; 

• Planejamento e replanejamento das ações; 

• Discussão sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 

• Gestão democrática; 

• Discussão do cotidiano escolar. 

 Planejamento 
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   • É fundamental ter um diagnóstico da realidade escolar; 

   • Planejada cuidadosamente pelo Professor Coordenador; 

• Ter a participação da Equipe Gestora da escola; 

• Contemplar as demandas dos professores e as necessidades da escola. 

Formação continuada 

• Centrada na escola com o apoio de instâncias locais - DE 

Conteúdo da formação voltado para a discussão de: 

• Currículo do Estado de São Paulo;  

• Avaliação; 

• Alfabetização; 

• Educação integral; 

• Educação Inclusiva – Equidade e Qualidade; 

• Reorganização dos Ciclos; 

• Pacto do Ensino Médio, MGME; 

• Necessidades da escola; 

• Projetos construídos pela escola. 

 Referências 

• Priorização do desenvolvimento do profissional e da pessoa; 

• Construção de ações baseadas no currículo da escola; 

• Articulação do projeto pedagógico, regimento e plano escolar. 

 Perspectivas 

• Garantir condições de trabalho e desenvolvimento profissional coletivo; 

• Valorização dos saberes docente; 
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• Elaboração de novas metodologias; 

• Aprimoramento das práticas docentes; 

• Sentido da autonomia crítico-intelectual. 

 

Metodologia 

• Encontros com toda a equipe escolar para evidenciação e diagnostica; 

• Planejamento colaborativo das ações; 

• Avaliação e retro-informação para a tomada de decisão. 

Organização 

• Ambiente agradável, organizado e acolhedor; 

• Dividir tarefas no grupo escola; 

• Condução partilhada entre gestores e professores; 

• Clareza dos focos e objetivos; 

• Pauta compartilhada com contribuições de todos os profissionais. 

Registro 

• Possuir caderno próprio de Registro das discussões feitas. 

Destacar: 

• Os avanços; 

• O que ainda precisa ser trabalhado; 

• Implementar e avaliar o projeto pedagógico da escola; 
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• Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para elevação dos índices do IDESP e redução 

dos índices de evasão e repetência; 

   • Possibilitar a reflexão-ação-reflexão sobre a prática docente; 

   • Fornecer o intercâmbio de experiências; 

   • Promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores; 

   • Acompanhar e avaliar, de forma sistemática, os processos ensino aprendizagem;                      

   • Apontar e priorizar os problemas educacionais a serem enfrentados; 

• Propor alternativas de enfrentamento dos problemas levantados; 

   • Estudo e interação de atividades previstas no caderno do professor; 

• Garantir o desenvolvimento dos projetos que visem à integração horizontal e vertical do currículo à 

interdisciplinaridade e transversalidade. Fazer com que os professores compreendam que o mundo do 

conhecimento, os diversos saberes estão rigorosamente entrelaçados; 

 

 Professores Coordenadores:- Designados nos termos da Resolução SE - 88, de 19-12-2007, que Dispõe sobre a 

função gratificada de Professor Coordenador. 

- Ezilda Nunes da Cruz Silva - RG. 9.759.722 – Professora Coordenadora – EF – Ciclo - II  

            - Marcos Roberto Andreoli - RG. 23.356.115/8 – Professor Coordenador – Ensino Médio 

Nos termos do Artigo 2º da referida resolução os docentes indicados para o exercício da função de 

Professor Coordenador com 40 (quarenta) horas semanais de trabalho têm as seguintes atribuições: 

I - acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os resultados do desempenho dos 

alunos; 

II - atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica espaço coletivo de construção 

permanente da prática docente; 

III - 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; 
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IV - assegurar a participação ativa de todos os professores do segmento/nível objeto da coordenação, garantindo 

a realização de um trabalho produtivo e integrador; 

V - organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de aprendizagem; 

VI - conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e aprendizagem, para orientar os 

professores; 

VII - divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológicos disponíveis. 

 

 
• SARESP – Levantamento de dados dos resultados do SARESP/2013 para estudos e análise, visando retomada de 

propostas de melhoria dos resultados; 

• MGME: ações desenvolvidas durante o ano letivo; 

• Clube da Matemática: no contra-turno realizado pelos próprios professores das disciplinas; 

• Sala de leitura: trabalho individual no contra-turno, Sarau protagonismo com autonomia; 

• Reunião de pais: Conscientizar os pais da valorização do estudo na vida de seus filhos; 

• Planos de Incentivo: Viagem Cultural.  

 

 

• Estudo interpretativo do Currículo Oficial do Estado de São Paulo; 

• Estudo dos diferentes Cadernos dos Professores e dos alunos; 

• Reflexão coletiva da prática pedagógica; 

• Atividades voltadas à troca de experiências dos docentes; 

• Socialização dos diferentes materiais pedagógicos; 

• Socialização de reuniões, capacitações, videoconferências e outras diferentes formas de formação em 

serviço; 

• Propiciar momentos especiais para  busca de soluções visando sanar as defasagens observadas nos 

diferentes tipos de avaliações, com objeto de sanar as mesmas; 
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• Leitura e reflexão de documentos e textos informativos voltados aos interesses gerais de professores, 

funcionários, alunos, pais de alunos e demais integrantes do entorno escolar; 

• Atendimentos individualizados aos pais e/ou responsáveis; 

• Elaboração dos Planos de trabalho dos professores; 

• Colocar em prática o Currículo Oficial com necessidade de que os professores entendam seus 

princípios norteadores à luz da própria aprendizagem e a partir das experiências de cada um, pois 

essa é uma condição importante para que se disponha a praticar os mesmos princípios com seus 

alunos. 

    

Recursos Disponíveis 

• Kit Multimídia na sala do professor e Kit do material Cultura é Currículo (lugares de aprender e 

Cinema vai a Escola); 

 

• Vídeos; 

• CDs e DVDs; 

• Aparelho de som pequeno e grande; 

• Jornal; 

• Currículo do Estado de São Paulo; 

• Comentários e Recomendações pedagógicas; 

• Matrizes de Referência para a Avaliação SARESP; 

• Relatório Pedagógico SARESP; 

• Conjunto dos Parâmetros Curriculares; 

• DVD da Oficina Pedagógica; 

• Salas de aula; 

• Sala de multimídia; 

• Sala de Recursos; 

• Sala de Leitura; 

• Revistas em geral e demais recursos atuais; 

• Sala de informática; 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

214 

 

• Visitas Educativas (Museu, Usinas, Planetário, Feiras de Livros, Eclusa, Zoológico, Instituto 

Butantã, etc) e outras que se fizerem necessárias para uma aprendizagem concreta. 

 

Recursos Humanos  

 

• Direção; 

• Vice-Direção; 

• Professores Coordenadores; 

• Professor Mediador; 

. Professor Sala de Leitura; 

• Professores; 

• Funcionários; 

• Pais e/ou responsáveis; 

• PCNPs e Supervisores; 

• Demais pessoas convidadas de acordo com o tema. 

 

 

 

Fevereiro/2014 
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HORÁRIO ATPC - 2014. 

DATA HORÁRIO PROFESSORES 

Terça-feira 08:45 min as 09:35min * * Marcos Donizete Dias Magistre 

Terça-feira 07:00 min as 07:50min ***Jose Ricardo da Silva Santana 

Terça-feira 17:55 min as 18:45min *** Fernando Teixeira Bonfim 

Terça-feira 17:55 min as 18:45min ***Ângelo Donizeti Simonato 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min ***Ligia de Cássia Fazan Balbo 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min ***Maria de Souza Lima Costa 
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Terça-feira 17:55 min as 19:35min ***Antonilza A. Pansani F. de Camargo 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min ***Miriam de Carvalho 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min *** *Sônia Aparecida Baldin Morandin 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min **Ana Maria dos Santos 

Terça-feira 17:55 min as 18:45min ***Jose Ricardo da Silva Santana 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min **Cintia Roberta Cristal 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min ***Reinaldo Mendes da Silva 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min **Elis Regina Coelho Cavalheiro 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min **Lia Mara Colaviti Paschoalinoto 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min ***Cristian Luis Ferreira dias 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min *** Valdir Aparecido Mendonça 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min ***Renata Piovesan Molina da Cunha 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min ***Neide Joana de Freitas Alves 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min ***Luciene Bereta Borges Gonçalves 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min ***Edvânia Mara Zangrossi da Silva 

Terça-feira 17:55 min as 18:45min ***Waine de Fátima Gonçalves Borges 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min **Valdenice Morandini Martins 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min **Marisa Alves Pereira Filó 
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Terça-feira 17:55 min as 19:35min ** Marli Terezinha de Godói 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min ** Luciana Ovídio 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min * * Elaine Nunes da Cruz Moda 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min * * Jean Marcos Benetole 

Terça-feira 17:55 min as 18:45min * * Paulo Henrique Caineli Rosa 

Terça-feira 17:55 min as 19:35min * * Thiago Iani Costa Ramos 

Terça-feira 17:55 min as 18:45min * * Marcos Donizete Dias Magistre 

Terça-feira 17:55 min as 18:45min * * Flavia Cristina de França 

Quinta-feira 09:45min as 10:35min ***Ângelo Donizeti Simonato 

Quinta-feira 13:20min as 14:10min ***Ligia de Cássia Fazan Balbo 

Quinta-feira 13:20min as 14:10min ***Maria de Souza Lima Costa 

Quinta-feira 13:20min as 14:10min *** *Sônia Aparecida Baldin Morandin 

Quinta-feira 13:20min as 14:10min ***Reinaldo Mendes da Silva 

Quinta-feira 13:20min as 14:10min *** Valdir Aparecido Mendonça 

Quinta-feira 13:20min as 14:10min ***Luciene Bereta Borges Gonçalves 

Quinta-feira 13:20min as 14:10min ***Renata Piovesan Molina da Cunha 

Quinta-feira 13:20min as 14:10min ***Neide Joana de Freitas Alves 

Quinta-feira 13:20min as 14:10min **Valdenice Morandini Martins 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

218 

 

Quinta-feira 13:20min as 14:10min ** Marli Terezinha de Godói 

Quinta-feira 13:20min as 15:50min ** Tânia Regina Ferrari de Albuquerque 

Quinta-feira 13:20min as 15:50min ** Claudineide Camilo da Silva 

Quinta-feira 13:20min as 15:50min **Roseli Aparecida Xavier 

Quinta-feira 13:20min as 14:10min **Marisa Alves Pereira Filó 

Quinta-feira 13:20 min as 14:10min * * Paulo Henrique Caineli Rosa 

Sexta-feira 08:00min as 09:40min *** Fernando Teixeira Bonfim 

Sexta-feira 08:50min as 09:40min ** Luciana Ovídio 

   

   

   

LEGENDA: 

* ATPC coletivo 

* 1º ATPC do mês – reunião por área 

*Professora com o 2º cargo na mesma UE. 
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DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDOPOLIS 

EE. DONATO MARCELO BALBO -   MERIDIANO  -  2013 

 
SÉRIE PERIODO Mat. Incial T. Exp. Mat. Final Promoção Evasão Retenção 

6º A TARDE 29 - 29 29 - - 

6º B TARDE 31 04 27 27 - - 

7º A TARDE 25 03 22 22 - - 

7º B TARDE 26 04 22 22 - - 

8º A TARDE 32 05 27 27 - - 

8º B TARDE 34 07 27 27 - - 

8ª A MANHÃ 36 05 31 27 - 04 

8ª B MANHÃ 37 08 29 26 - 03 

TOTAL 250 36 214 207 - 07 

% E. FUND. 100 14.4 100 96,73 - 3,27 

1ª A MANHÃ 39 10 29 28 - 01 

1ª B MANHÃ 38 05 33 32 - 01 

2ª A MANHÃ 42 05 37 37 - - 

2ª B NOITE 20 08 12 11 - 01 

3ª A MANHÃ 32 03 29 29 - - 

3ª B NOITE 31 04 27 22 05 - 

TOTAL 202 35 167 159 05 03 

% E. MEDIO 100 17,32 100 95,21 3,00 1,79 

TOTAL GERAL 452 71 381 366 05 10 

% GERAL 100 15,70 100 96,06 1,31 2,63 
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ANÁLISE DO IDESP/2013 

 

 
O Saresp é aplicado anualmente pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) para 
avaliar o Ensino Básico na rede estadual. Em 2013 a avaliação aconteceu nos dias 26 e 27 de novembro. 
Na EE “Donato Marcelo Balbo”, em Meridiano,  a avaliação foi realizada por  53 alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental e 55 alunos da 3ª série do Ensino Médio - total de 108 alunos avaliados. 
 
 
IDESP 2013 – DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEIS DE DESEMPENHO 
 

ANO / SÉRIE  DISCIPLINA ABAIXO DO 
BÁSICO 

BÁSICO ADEQUADO AVANÇADO 

9º ano EF Língua Portuguesa 14 alunos 26 alunos 13 alunos 0 alunos 

Matemática 7 alunos 37 alunos 06 alunos 2 aluno 

3ª série EM Língua Portuguesa 09 alunos 34 alunos 12 alunos 0 alunos 

Matemática 19 alunos 13 alunos 3 alunos 0 alunos 

 
Após análise dos resultados da avaliação do SARESP, referente ao nível de aprendizagem dos alunos, 
constatamos que o 9º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa, apresenta um  desempenho 
abaixo de Língua Portuguesa com 26% de alunos Abaixo do Básico. No Componente Curricular 
Matemática tivemos 13% dos alunos Abaixo do Básico. 
 
 
Referente aos resultados da 3ª série do Ensino Médio, em Língua Portuguesa o resultado foi melhor 
pois, comparado ao de 2012, o número de alunos Abaixo do Básico teve uma queda de 25% para 16%. 
Na disciplina de Matemática o resultado também foi satisfatório pois, em 2012 tivemos 36 alunos 
Abaixo do Básico já em 2013 caiu para 19 alunos. 
 
IDESP 2013 – INDICADORES DA ESCOLA 
 

 Indicadores de 
Desempenho 

Indicador de 
Desempenho 

Indicador 
de Fluxo 

IDESP 
2013 

Evasão e 
Retenção 

 Língua 
Portuguesa 

Matemática 

9º ano EF 3.2697 3.5217 3.4 0.9673 3.29  07 alunos 
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3ª série EM 3,5333 2.4 2,97 0,9521 2,83 08 alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alguns fatores que podem ter refletido no resultado do Ensino Fundamental: 
     Apesar de não atingir a meta proposta, ainda contribuiu para o bom resultado as seguintes ações: 
- MGME: ações desenvolvidas durante o ano letivo; 
- Clube da Matemática: no contra-turno realizado pelos próprios professores das disciplinas 

(voluntário); 

- Sala de leitura: trabalho individual no contra-turno, Sarau protagonismo com autonomia; 
- Reunião de pais: Conscientizar os pais da valorização do estudo na vida de seus filhos ; 
- Planos de Incentivo: Viagem Cultural.  
- Atuação dos professores: acompanhamento durante todo ano letivo; 
- Participação dos alunos: compromisso durante todo ano letivo; 
- Acompanhamento da Equipe Gestora. 
 
Alguns fatores que podem ter refletido no resultado do Ensino Médio: 
 
- Sala de leitura: trabalho individual no contra-turno; 
- Reunião de pais: Conscientizar os pais da valorização do estudo na vida de seus filhos ; 
- PROEMI: Protagonismo Juvenil; 
- Atuação dos professores: acompanhamento durante todo ano letivo; 
- Participação dos alunos: compromisso durante todo ano letivo; 
- Acompanhamento da Equipe Gestora. 
 

ABRIL/2014 
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TABELA COMPARATIVA IDESP/IDEB E FLUXO 2012/2013 

CICLO II 

 DESEMPENHO FLUXO 

 IDESP IDEB ABANDONO RETENÇÃO 

 RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO Resul
tado 

RESULTADO Resul
tado 

 2012 2013 2013 2014 2011 2011 2013 2013 2012 2013 2012 2013 

EE. DONATO 
MARCELO BALBO 

4,16 4,25 3,29 3,44 5,2 5,3 - 5,6 0 0 1,40 3,27 

 

 

 

TABELA COMPARATIVA IDESP/IDEB E FLUXO 2012/2013 

ENSINO MÉDIO  

 DESEMPENHO FLUXO 

 IDESP IDEB ABANDONO RETENÇÃO 

 RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO Resul
tado 

RESULTADO Resul
tado 

 2012 2013 2013 2014 2011 2011 2013 2013 2012 2013 2012 2013 

EE. DONATO 
MARCELO BALBO 

2,47 2,57 2,83 2,94 5,2 5,3 - 5,6 1,12 3,00 8,42 1,79 
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TABELA COMPARATIVA IDESP/IDEB E FLUXO 2011/2012 

CICLO II 

 DESEMPENHO FLUXO 

 IDESP IDEB ABANDONO RETENÇÃO 

 RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO Resul
tado 

RESULTADO Resul
tado 

 2011 2012 2012 2013 2011 2011 2013 2013 2011 2012 2011 2012 

EE. DONATO 
MARCELO BALBO 

3,68 3,85 4,16 - 5,2 5,3 - 5,6 0 0 3,85 1,40 

 

 

 

TABELA COMPARATIVA IDESP/IDEB E FLUXO 2011/2012 

ENSINO MÉDIO  

 DESEMPENHO FLUXO 

 IDESP IDEB ABANDONO RETENÇÃO 

 RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO Resul
tado 

RESULTADO Resul
tado 

 2011 2012 2012 2013 2011 2011 2013 2013 2011 2012 2011 2012 

EE. DONATO 
MARCELO BALBO 

2,77 2,96 2,47 - 5,2 5,3 - 5,6 7,18 1,12 7,18 8,42 
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SÍNTESE DA AAP DE LÍNGUA PORTUGUESA 
ANO/SÉRIE QUESTÕES  HABILIDADE COM MAIOR ÍNDICE DE DIFICULDADE. 

 

 

 

6º Ano 

 

3 
 

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conectivos. (H 17 – 

Eixo  IV ). 

 

6 
 

Localizar informações explícitas em um texto. ( H1 – Eixo I ). 

 

8 
 

Estabelecer relações entre textos não verbais; verbais; verbais e não verbais. ( H 13 – Eixo 

III). 

 

 

 

7º Ano 

 

4 
 

Diferenciar as idéias centrais e secundárias de um texto. H18 – Eixo IV 

 

7 
 

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. H5 – Eixo I 

 

10 
 

Estabelecer relações entre causa e conseqüência, entre partes ou elementos de um texto. H16- 

Eixo IV 

 

 

 

8º Ano 

 

1 
 

Identificar posições distintas entre duas ou mais opiniões. ( H 12 –Eixo III). 

 

5 
 

Identificar tema ou assunto principal de um texto. (H4 - Eixo I)  

 

6 
 

Relacionar as variedades lingüísticas a situações específicas de uso social. (H33  - Eixo VI ). 

 

 

 

9º Ano 

 

7 
 

Identificar recursos semânticos expressivos (figuras de linguagem). H26 – Eixo V 

 

9 
 

Estabelecer relações de causa e conseqüência,entre partes e/ou elementos de um texto. H16 – 

Eixo IV. 

 

10 
 

Identificar a tese de um texto. H19 – Eixo VI 

 

 

 

1ª Série EM 

3  

Identificar formas de apropriação textual ( paráfrases, paródias, citações,discurso direto, 

indireto livre). H6 – Eixo I 

 

6  

Estabelecer relações entre textos não-verbais; verbais; verbais e não-verbais. H13 – Eixo III  

 

10 

 

Identificar as marcas lingüísticas em textos do ponto de vista do léxico, da morfologia ou da 

sintaxe. H31 – Eixo VI 

 

 

 

2ª Série EM 

 

2 
 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos gráficos (pontuação e 

outras notações). H25 – Eixo V 

 

7 
 

Identificar a função da linguagem predominante nos textos em situações especificas de 

interlocução. H29 – Eixo V  

 

8 
 

Identificar recursos semânticos expressivos (figuras de linguagem). H26 – Eixo V 

3ª Série EM  

4 
 

Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam 

do mesmo tema, considerando as condições de produção e de recepção. H14 – Eixo III 

 

8 
 

Identificar as marcas lingüísticas em textos do ponto de vista do léxico, da morfologia ou da 

sintaxe. H31 – Eixo VI 

 

9 
 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos gráficos (pontuação e 

outras notações). H25 – Eixo V 

                                                                                                           Meridiano, 20 de março de 2014. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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SÍNTESE DA AAP DE  MATEMATICA 
ANO/SÉRIE QUESTÕES  HABILIDADE COM MAIOR ÍNDICE DE DIFICULDADE. 

 

 

 

6º Ano 

 

1 

 

Compor e decompor figuras planas. 

 

8 

 

Resolver problemas que envolvem o uso da porcentagem no contexto diário, como 10%, 20%, 

25% e 50%. 

 

12 

 

Calcular perímetro de figuras. 

 

 

 

7º Ano 

 

2 

 

Compreender o uso da notação decimal para representar quantidades não inteiras, bem como a 

idéia de valor posicional. 

 

9 

 

Saber transformar frações em números decimais e vice-versa. 

 

13 

 

Compreender a noção de área e perímetro de uma figura, sabendo calculá-los por meio de 

recursos de contagem e de decomposição de figuras. 

 

 

 

8º Ano 

 

9 

 

Saber  resolver problemas variados envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais. 

 

10 

 

Compreender e identificar simetria axial e de rotação nas figuras geométricas e nos objetos do 

dia a dia. 

 

13 

 

Compreender a relação entre uma fração e a representação decimal de um número, sabendo 

realizar de modo significativo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com 

decimais. 

 

 

 

9º Ano 

 

4 

 

Compreender a idéia de numero racional em sua relação com frações e as razoes. Saber 

manipular as diversas representações dos números racionais e representá-los na reta real. 

 

6 

 

Compreender situações problema que envolvem proporcionalidade, sabendo representá-las por 

meio de equações ou  inequacões. 

 

10 

 

Saber expressar de modo significativo a solução de equações e inequacões de 1º grau. 

 

 

 

1ª Série EM 

 

2 

 

Saber realizar de modo significativo as operações de radiciação e potenciação. 

 

5 

 

Compreender a resolução de equações quadráticas e saber utiliza-las em contextos práticos. 

 

9 

 

Aplicar o teorema de Pitágoras na resolução de problemas em diversos ontextos. 

 

 

 

2ª Série EM 

 

5 

 

Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. 

 

8 

 

Conhecer algumas relações trigonométricas fundamentais em  triângulos não retângulos, 

especialmente a Lei dos Senos e a Lei dos Cossenos. 

 

11 

 

Saber  utilizar, em diferentes contextos, funções de 1º e de 2º graus, explorando especialmente 

problemas de máximos e mínimos. 

 

 

 

3ª Série EM 

 

2 

 

Saber resolver equações e inequacões trigonométricas simples, compreendendo o significado 

das soluções obtidas, em diferentes contextos. 

 

5 

 

Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 

(comprimentos, áreas e volumes) de sólidos como o prisma e o cilindro, utilizando-os em 

diferentes contextos. 

 

11 

 

Saber construir o gráfico de funções trigonométricas como f(x) = a . sen (bx) + c, a partir do 

gráfico de y = sen (x), compreendendo o significado das transformações associadas aos 

coeficientes a, b e c. 
Meridiano, 20 de março de 2014.   
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Plano de Ação - Avaliação Diagnóstica 

Responsáveis: Grupo Gestor e Professores 

 

Justificativa 

         Devido a necessidade de proporcionar melhorias significativamente na Língua Portuguesa, 

especificamente na prática da leitura e escrita e na compreensão Matemática no ano de 2013 o presente 

plano de Ação foi criado com o objetivo de desenvolver práticas pedagógicas inovadoras, visando atender 

as diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem dos alunos em relação às habilidades com maior 

defasagem, com a utilização adequada de recursos didáticos e tecnologias educacionais que favoreçam o 

trabalho em equipe, a interdisciplinaridade, a contextualização e a apropriação dos saberes, de modo a 

assegurar a qualidade do ensino. 

Objetivo Geral 

      Proporcionar aos estudantes do Ensino Fundamental e Médio desta Unidade Escolar a efetiva 

aprendizagem das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática ao longo do ano letivo, para promover 

a melhoria contínua desse desempenho, no cumprimento de objetivos e metas educacionais em 

consonância com o Currículo e com base nos avanços e necessidades individuais dos alunos. 

Ações Pedagógicas Propostas pela UE 

GESTORES 

- Formação em serviço durante as ATPCs; 

- Agendar reuniões pais com a presença dos professores e equipe gestora para conscientizar os 

mesmos de que os filhos precisam melhorar seu desempenho escolar e participar de todas as atividades 

propostas no turno e contra turno da escola; 

- Intensificar o acompanhamento das aulas pelos Coordenadores nas diversas disciplinas com foco 

na melhor aprendizagem dos alunos; 

- Ler e analisar as Matrizes Curriculares contemplando as competências e habilidades de forma 

concomitante às expectativas de aprendizagem do Currículo desenvolvidas durante as aulas através dos 

cadernos do aluno e do professor; 

- Conscientizar os professores sobre a importância do uso das novas tecnologias durante as aulas: 

data show, SAI, vídeo, dentre outros. 

            - Auxiliar na  organização dos ambientes, horários de aula de modo a assegurar práticas 

pedagógicas que aprimoram a qualidade do ensino; 

- Desenvolver ações para envolver equipes e lideranças, elevar a motivação e a auto-estima dos 

profissionais e mediar conflitos, em um clima de compromisso ético, cooperativo e solidário; 
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- Promover práticas de valorização e reconhecimento do trabalho e esforço dos professores e 

demais profissionais da escola no sentido de reforçar ações voltadas para a melhoria da qualidade do 

ensino. 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORES 

 

- Incentivar a prática da Leitura, escrita e interpretação em todas as áreas de conhecimento; 

- Intensificar e aprimorar o hábito pela leitura; 

- Melhorar a interpretação e compreensão matemática; 

- Trabalho com atividades desafiadoras; 

- Fazer um acompanhamento mais individualizado pelos professores da sala regular para trabalhar 

conteúdos que foram detectados na Avaliação da Aprendizagem em Processo como sendo de maior 

dificuldade; 

- Realizar práticas pedagógicas inclusivas que traduzam o respeito e o atendimento equitativo a 

todos os alunos, independentemente de origem socioeconômica, gênero, etnia e necessidades especiais; 

- Realizar práticas de organização, registros dos alunos, diários de classe, estatísticas e outros, para 

um atendimento ágil à comunidade escolar e ao sistema de ensino; 

           - Formação em serviço através da participação em Orientações Técnicas na Diretoria de Ensino, 

nas ATPCs e por meio de Videoconferências; 

- Colaborar para que as ATPCs se constitua em um espaço coletivo de formação para o 

desenvolvimento do currículo e avaliação do processo de ensino e aprendizagem; 

- Utilizar maneiras diferentes para desenvolvimento dos conteúdos a fim de despertar o interesse 

do aluno pela aprendizagem; 

- Propiciar tarefas de leitura associadas à identificação de informações explícitas ou implícitas no 

texto ou aqueles em que se solicita a aplicação de conhecimentos básicos que podem ser aferidos no 

próximo texto; 

- Utilizar  jogos, desafios e situações problemas durante as aulas; 

- Observar se os conteúdos estão amarrados às matrizes Curriculares/Currículo Oficial, buscando 

sempre aprofundamento e atividades de fixação nos livros didáticos. 

- Oferecer atividades complementares e diversificadas relacionadas aos conteúdos estudados; 

- Analisar os resultados de aprendizagem (avanços alcançados e dificuldades enfrentadas pelos 

alunos); 

- Realizar recuperação contínua e intensificada após as avaliações; 

- Práticas de planejamento das aulas realizadas de forma sistemática, em consonância com o 

Currículo e com base nos avanços e necessidades individuais dos alunos; 

 - Plantão de dúvidas no contra-turno realizado pelos próprios professores das disciplinas 

(voluntário). 
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     Recursos Materiais  

            - Computador; 

  - Impressora; 

  - Papel sulfite; 

  - Data show; 

            - TV e DVD e CDs;  

            - Aparelho de som; 

            - Jornais e Revistas;  

            - Sucatas; 

           - Jogos; 

           - Acervos da Sala de Leitura; 

           - + Língua Portuguesa; 

           - + Matemática. 

             - Caderno do professor 

 

 

 

 

 

 

Avaliação  

 

Será realizada através da análise dos resultados obtidos, observando se os objetivos estão sendo 

alcançados por meio dos relatos orais escritos para a verificação dos pontos positivos (para manter ou 

ampliar as ações) e negativos (para novos direcionamentos) do trabalho realizado, bem como através dos 

resultados apresentados pelos alunos, como: melhor participação e rendimento na prática de leitura, 

escrita, interpretação e compreensão matemática dentro dos vários temas em questão: Língua Portuguesa: 

Prática da leitura, escrita e interpretação; Matemática: Leitura, escrita, interpretação e compreensão de 

conceitos matemáticos e Interdisciplinares: Leitura, escrita e interpretação em todas as áreas; sempre na 

busca da melhoria do desempenho da escola e de seus alunos e educadores.  
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Plano de Melhoria 2014 

 

A)  JUSTIFICATIVA - Devido a auto-avaliação ter detectado fragilidades na aprendizagem dos alunos  propomos a 
execução das ações presentes neste Plano de Melhoria visando aprimorar a qualidade do trabalho educacional e 
buscando suporte no trabalho coletivo e participativo, procurando envolver, integrar e fortalecer o relacionamento 
e compromisso de todos os profissionais a fim de assegurar a melhoria e ampliação do conhecimento. 
 

B) OBJETIVOS – Estabelecer ações pontuais de acordo com as fragilidades;  
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                      - Proporcionar condições para o desenvolvimento das ações estabelecidas para despertar nos alunos a 

atenção, a percepção, a expressão da fala e posicionamento de opinião, valores de cidadania, solidariedade e 

família; 

                      - Realizar acompanhamento contínuo para detectar fragilidades sobre o trabalho realizado com a 

finalidade de rever as ações pedagógicas para alcançar bons resultados; 

                      - Melhorar as notas nos indicadores de desempenho internos e externos;(SARESP/ PROVA BRASIL) 

                      - Desenvolver atividades éticas e convivência harmoniosa entre alunos e equipe escolar. 

 

C) DESCRIÇÃO DAS AÇÕES:  
 

PLANILHA DE DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2014. 

 

1ª DIMENSÃO: GESTÃO PEDAGÓGICA 

Ações Período 

 

Público Alvo Recursos Responsáveis Avaliação 

 

- Monitoramento da Aprendizagem: 

- Acompanhamento em sala de aula 

subsidiado pelo Histórico de 

Colaboração(Equipe gestora) 

- Levantar resultados sobre as 

dificuldades dos alunos evidenciando-as 

individualmente nas matérias; 

 - Propor ações pedagógicas para 

melhorar a aprendizagem com ciência 

dos pais para que acompanhem a 

aprendizagem dos filhos; 

- Monitoramento das atividades 

trabalhadas em sala de aula através dos 

cadernos dos alunos quanto às 

 

 

 

- 1º 

bimestre. 

 

- Bimestral -

mente; 

 

 

- Decorrer 

do ano 

 

- Professores; 

- Pais 

- Alunos; 

 

 

- Informática; 

- Livros;  

- Caderno dos 

alunos; 

- Revistas; 

- Textos 

diversos; 

- Slides; 

- Videoconfe - 

rências; 

- Campanhas 

 

-Coordenadores. 

- Professores. 

- gestores 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acompanhamento 

contínuo durante 

todo o processo 

através de 

registros, diálogo, 

socialização e 

discussão para 

possíveis 

retomadas; 

- Análise de 

resultados dos 

alunos por 

bimestre. 

- Registros através 

de portfólio para 
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correções e acompanhamento 

efetuados pelo professor; 

- Uso da recuperação paralela através 

das tarefas para oportunizar a 

aprendizagem também com 

monitoramento. 

-Acompanhamento dos PCs sobre o 

desenvolvimento do Currículo 

-Acompanhamento da recuperação 

contínua 

 

- Inclusão com Equidade: 

- Todos os envolvidos com 

aprendizagem dos alunos devem 

atender individualmente, dar atenção, 

lidar com frustações, relacionamento 

humano e valores. 

- Atendimento psicológico com testes 

específicos e acompanhamento  

- Participação de PC e professores nas 

reuniões promovidas pela DE 

-Formação em ATPC sobre inclusão 

 

- Organização do Espaço e do Tempo 

Escolares. 

- Orientar e monitorar o preparo das 

aulas. 

- Atender ao período de aula com 

observações sobre a prática pedagógica 

– organização – tempo; 

- 50 minutos de práticas pedagógicas 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Decorrer 

do ano 

letivo. 

Educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipe Escolar. 

- Professores 

 

-profissionais 

área da saúde 

 

 

 

 

 

reflexão dos 

resultados e 

replanejar  novas 

ações nas ATPCs. 
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alternadas. 

- Organizar horário monitorando a 

aprendizagem: O aluno fez? Aprendeu? 

- Acompanhamento em sala de aula 

pela equipe gestora e PCNPE 

 

- equipe gestora 

- Professores. 

 

            

 

2ª DIMENSÃO: GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

 

Ações Período Público Alvo Recursos 

 

Responsáveis Avaliação 

 

- Avaliação do Projeto Pedagógico: 

- Realizar reuniões específicas de 

Avaliação dos objetivos e 

atingimento de metas propostas no 

Projeto Pedagógico. 

 

– Rendimento Escolar: 

- Monitorar o acompanhamento a 

ser realizado pelos professores e 

demais segmentos quanto ao 

aproveitamento e evasão já realizado 

pela Secretaria da Escola e Conselho 

Tutelar; 

- Reuniões específicas com pais e 

alunos para busca, aplicação e 

frequência do aluno e sobre o 

 

 

 

- Semestral -

mente. 

 

 

 

 

- Decorrer 

do ano 

letivo. 

 

 

 

- Equipe 

escolar 

- Alunos; 

- Família. 

 

 

- Informática; 

- Gráficos; 

- Planilhas. 

- Atas de 

Reuniões.  

 

- Equipe Gestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Secretária da 

escola e PCs 

 

- Acompanhamento 

contínuo durante todo 

o processo através de 

registros, diálogo, 

socialização e 

discussão para 

possíveis retomadas. 
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rendimento de seus filhos 

- Visitas e diálogo contando com 

Conselho Tutelar. 

- Ficha de acompanhamento do 

rendimento de aprendizagem 

- 

 

-Uso dos resultados do desempenho 

escolar:-  

-Analisar e refletir sobre o Boletim 

escolar – IDESP/2013  

-Elaborar ações e projetos para 

elevar os índices das avaliações 

externas com estudos em grupos, 

horário inverso, acompanhamento 

individualizado, agrupamento 

produtivo . 

- interpretar os resultados e 

comparar IDESP- 2011,2012 e 2013 

através de gráficos e relatórios no 

Dia “D auto avaliação”.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Semestral -

mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe Gestora. 

-Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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3ª DIMENSÃO: GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 

Ações Período Público Alvo Recursos 

 

Responsáveis Avaliação 
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- Avaliação Participativa: 

 Nas ATPCs e nos Conselhos de 

Série:  

-Participação dos pais e alunos -  

diálogo e a socialização de 

problemas para levantamento de 

intervenções; 

- Socializar práticas pedagógicas 

educativas que trazem resultados 

satisfatórios; 

- Propor posturas diferentes para 

obtenção de melhores resultados. 

- Maior contato com a leitura, com a 

pesquisa e a escrita e elaboração de 

textos.  

- Parceria com Usina 

Meridiano(coleta de óleo – trabalho 

sobre Drogas com palestras e 

gincanas) 

 

Acompanhamento dos 

coordenadores: 

- Monitorar as ações e práticas; 

- Encontros para estudos e avaliação 

do acompanhamento do trabalho; 

- Organização dos trabalhos e 

acompanhamento do professor junto 

aos alunos. 

 

- Atuação dos Colegiados: 

 

 

 

 

- Bimestral - 

mente.  

 

- Decorrer 

do ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professores; 

- Pais; 

- Alunos,  

- Colegiados 

da escola. 

 

- Data-Show; 

- Caderno do 

Aluno; 

- Textos 

diversos; 

- Atas das 

Reuniões; 

 

 

- Equipe Gestora; 

- Professores; 

- sala de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acompanhamento 

contínuo durante todo 

o processo através de 

registros, diálogo, 

socialização e 

discussão para 

possíveis retomadas; 

- Acompanhamento 

com listas de presença 

em reuniões. 
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- Realizar reuniões mensais em 

conjunto APM e Conselho de Escola 

com entretenimento na busca da 

presença e definir suas funções e 

atuações. 

 

– Satisfação dos Estudantes, Pais, 

Professores e Demais Profissionais 

da Escola: 

- Levantar índices de satisfação pelos 

diferentes segmentos visando buscar 

soluções dos problemas referentes à 

gestão, às práticas pedagógicas e 

resultados, nas reuniões ordinárias e 

extraordinárias. 

 

 

- 

 

 

 

 

 Mensal – 

mente. 

 

 

 

 

- 

semestralm

ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Colegiados. 

- equipe gestora 

 

 

 

 

 

 

- equipe gestora 
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4ª DIMENSÃO: GESTÃO DE PESSOAS 

Ações Período Público Alvo Recursos Responsáveis Avaliação 

 

- Desenvolvimento Profissional: 

- Orientar e estimular a participação 

em concursos para professores e 

alunos, em cursos e/ou orientações 

técnicas; 

- Em ATPCS ou reuniões, realizar e 

propiciar leituras sobre problemas 

vivenciados – conflitos, 

compromisso e auto estima; 

- Mediação e orientação para o 

cumprimento dos deveres dos 

educadores e demais profissionais. 

-Plenário de diversos autores 

pertinentes ao currículo ex:- 

metodologia, avaliação, indisciplina, 

diferentes deficiências. 

-Formação através de palestras de 

auto estima proporcionados pelo 

PROEMI 

 

- Valorização e Reconhecimento: 

- Nas reuniões, ATPCs, valorizar 

socializar os esforços, a boa idéia, o 

 

 

 

- Decorrer 

do ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Professores; 

-Alunos. 

 

 

-Informática; 

- Data-Show; 

- Sala de 

Leitura; 

- Diário de 

classe; 

- Cartolina; 

- Livros; 

- Textos 

diversos. 

 

 

- Equipe Gestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acompanhamento 

contínuo durante todo 

o processo através de 

registros, diálogo, 

socialização e 

discussão para 

possíveis retomadas; 

- Socialização de 

trabalhos 

desenvolvidos no 

bimestre. 
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trabalho com sucesso executadas 

para melhoria da qualidade de 

ensino. - Parabenizar as atividades 

bem sucedidas que tenham sido 

desenvolvidas e promovidas visando 

à motivação dos alunos e colegas; 

- Ao acompanhar o Diário de classe, 

preparo de aulas deixar  

reconhecido valorizando o bom 

trabalho por escrito; 

- Em ATPCs – socialização de 

experiências de sucesso - eleger 

através dos colegas o melhor 

trabalho realizado no bimestre.  

 

 

 

 

 

-Semanal - 

mente.  

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe Gestora. 

 

5ª DIMENSÃO: GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS 

Ações Período Público Alvo 

 

Recursos Responsáveis Avaliação 

  

– Preservação do Patrimônio 

Escolar: 

- Promover ações que assegurem a 

conservação,     higiene, limpeza 

preservação das instalações e 

equipamentos sempre com ações 

que congregue toda comunidade 

escolar; 

- Assegurar menor fluxo dos alunos 

aos sanitários; 

- Papel Higiênico, toalha papel a 

vista de quem toma conta evitando 

problemas já detectados. 

- Lixeiras acessíveis a todos os 

 

 

 

- Decorrer 

do ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe 

Escolar;  

- Alunos; 

- Família. 

 

 

- Cartolina;  

- Materiais de 

limpeza; 

- Vídeos; 

-Informática; 

- Textos 

diversos. 

 

 

- Equipe Gestora; 

- Professores;  

-Funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acompanhamento 

contínuo durante todo 

o processo através de 

registros, diálogo, 

socialização e 

discussão para 

possíveis retomadas; 

- Registros e análise de 

resultados. 

- Prestação de contas e 

avaliação oral. 
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lugares da escola; 

- Limpeza das carteiras com rodízio 

uma vez na semana, por período. 

- Promover a conscientização sobre 

preservação do meio ambiente. 

- Trabalhos voltados para saúde e 

qualidade de vida, seminários e 

entrevistas.  

- A questão do lixo: reciclagem, 

saúde (mosquito da dengue) 

através de palestras e projetos. 

 

– Captação de Recursos: 

- Promover festas como Cesta de 

Páscoa, Domingo legal(atividades 

programadas no Plano Anual de 

trabalho da APM e Grêmio 

estudantil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Semestral- 

mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- APM, Escola da 

Família e Grêmio 

Estudantil. 

         

PROJETO APOIO À APRENDIZAGEM (P.A.A.) 

 

“... os aprendizes trabalham sem que seja preciso que alguém lhes diga que devem trabalhar. Trabalham 

com concentração e alegria, inteligência e emoção de mãos dadas. Isso sempre acontece quando se está 

tentando produzir o próprio rosto (e não o rosto de um outro) Ao final , terminado o trabalho, o aprendiz 

sorri feliz, admirando o objeto produzido”.  
                                                                                                                                Rubem Alves 

 

Clientela: EF- anos finais e EM. 
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Fundamentação Legal 

 Lei complementar nº 1.093, de 16 de julho, artigo 2º, § 3º 
 Resolução SE – 68, de 27 -9-2.013.   

 

Justificativa 

 

Considerando: 

 O direito do aluno de apropriar-se do currículo escolar de forma contínua e bem sucedida; 

 A necessidade de se garantir o cumprimento da totalidade da carga horária e dos dias previstos na lei de 

diretrizes e bases; 

 Os resultados, objetivos e metas alcançados pelos alunos nas avaliações internas e externas de 

desempenho escolar. 

 

Objetivos: 

 

 Oferecer aos alunos oportunidades de aprendizagem de forma contínua, redirecionando ações de modo a 

que os educando superem as dificuldades diagnosticadas como parte integrante do processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Desenvolver atividades que promovam o desenvolvimento integral dos alunos, mediante a oferta de 

experiências educativas diversas, ocupando tempo e espaços físicos disponíveis na unidade escolar; 

 Proporcionar aos estudantes do Ensino Fundamental e Médio desta Unidade Escolar a efetiva 

aprendizagem ao longo do ano letivo, para promover a melhoria contínua desse desempenho, no 

cumprimento de objetivos e metas educacionais em consonância com o Currículo e com base nos avanços 

e necessidades individuais dos alunos; 

 Garantir o atendimento dos alunos que apresentam ritmos e maneiras diferentes no processo de ensino e 

de aprendizagem; 
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 Garantir o cumprimento da totalidade da carga horária e dos dias letivos previstos na LDB. 

 

Atividades a serem desenvolvidas 

 

 Desenvolvimento das expectativas de aprendizagem pautada nas diretrizes do Currículo da Secretaria de 

Estado da Educação de São Paulo; 

 Incentivar a prática da leitura, escrita, compreensão e interpretação em todas as áreas do conhecimento; 

desenvolvendo atividades de interpretação de textos em todas as disciplinas; 

 Trabalho com atividades desafiadoras diversas: jogos, competições educativas, teatro, informática, 

apresentação de seminário entre outros; 

 Realizar práticas pedagógicas inclusivas que traduzam o respeito e o atendimento equitativo a todos os 

alunos, independentemente de origem socioeconômica, gênero, etnia e necessidades especiais; 

 Formação em serviço através da participação em Orientações Técnicas na Diretoria de Ensino, nas ATPCs 

e por meio de Videoconferências; 

 Utilizar maneiras diferentes para desenvolvimento dos conteúdos a fim de despertar o interesse do aluno 

pela aprendizagem; 

 Práticas de planejamento das aulas realizadas de forma sistemática, em consonância com o Currículo e 

com base nos avanços e necessidades individuais dos alunos; 

 Plantão de dúvidas para alunos com dificuldade de aprendizagem. 

 A utilização semanal de espaço nas ATPCs para maior interação entre os professores e assegurar a 

integração dos professores das séries com os professores AAP; 

 Registros como instrumentos que revelem as ações desenvolvidas, o processo de desenvolvimento dos 

alunos, os avanços, as dificuldades e as propostas de encaminhamento; 
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Instrumentos de acompanhamento: 

 

 Monitoramento e acompanhamento pelos PCs através de acompanhamento sistemático em sala de aula 

e nas ATPCs. 

Metodologia: 

 

Sendo o atual foco a competência leitora/escritora e o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, 

as atividades serão desenvolvidas com o objetivo de estimular e conduzir os alunos à (re) construção do 

conhecimento, buscando orientação básica no resgate do processo de construção. 

As atividades serão desenvolvidas de forma problematizadora e desafiadora. Para tanto, as atividades 

serão propostas em agrupamento produtivo e colaborativo, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem, 

buscando contemplar as dificuldades de cada aluno nos três níveis: básico, intermediário e adequado; através de 

seminários, uso das tecnologias (sala de informática e vídeo). 

Avaliação: 

      A avaliação será voltada para a aprendizagem do aluno, bem como sua inclusão nos processos escolares e na 

sociedade como ser ativo, ético, informado e participante dos processos de produção e de melhoria social. 

      Durante a ação docente no Projeto Apoio à Aprendizagem, a avaliação será realizada para tomar decisões 

referentes à necessária intervenção pedagógica (rever metodologia, materiais didáticos); diagnosticar 

conhecendo as dificuldades e possibilidades do aluno e melhorar as condições de trabalho, subsidiar a ação 

didática a cada etapa do processo, ou seja, corrigir distorções, indicar possibilidades, modificar estratégias. 

     A avaliação 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. 
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Materiais didático-pedagógicos 

 

            - Currículo do Estado de São Paulo 

            - Computador; 

- Lousa; 

  - Impressora; 

  - Papel sulfite; 

  - Data show; 

            - TV e DVD e CDs;  

            - Aparelho de som; 

            - Jornais e Revistas;  

            - Jogos; 

            - Acervos da Sala de Leitura; 

            - Livro didático 

            - + Língua Portuguesa; 

            - + Matemática. 

             - Caderno do professor 

 

 

Responsáveis: 

 

 Diretor e vice diretor de escola; 

 Professores Coordenadores;  

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO CONTÍNUA 
 

  ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
 

Clientela: 7º ano B,9º ano A e B do Ensino Fundamental e 3ª série A do Ensino Médio 

Fundamentação Legal 

 A Lei 9.394/96, a LDB, alínea "e" do inciso V do art. 24. 
 Resolução SE nº 02, de 12-01-2012. 
 Resolução SE nº 44, de 12, publ. 13-04-2012. 
 Comunicado CGEB, de 26-7-2012      

Justificativa 

Considerando: 

 o direito do aluno de apropriar-se do currículo escolar de forma contínua e bem sucedida; 

 a pluralidade de características e de ritmos de aprendizagem dos alunos no percurso escolar; 
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 a importância da adoção de alternativas operacionais diversificadas que promovam aprendizagens 

contínuas e exitosas; 

 alguns alunos necessitam de atendimento específico para superação de dificuldades apresentadas na 

aprendizagem,  apontadas no diagnóstico  do 1º bimestre de 2014, conforme  registro  na Ata do 

Conselho de Classe e Série e os resultados obtidos na avaliação em processo e avaliações internas;  

 os resultados da avaliação da aprendizagem em processo (diagnóstica individual) aplicada pelos 

professores de Língua Portuguesa (Proposta de Redação) e Matemática (Avaliação baseada na estrutura 

lógico-matemática); 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 

Continuar oferecendo aos alunos novas oportunidades de aprendizagem, redirecionando ações de modo a 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 à aprendizagem dos alunos. 
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Evidências: 

 

 Desenvolvimento de habilidades e competências focadas nas situações de aprendizagens de forma 

diversificadas; 

 Estabelecer relações entre as situações de aprendizagem do currículo e as questões avaliadas no SARESP 

2013; 

 Desenvolvimento da gestão participativa da sala de aula, envolvendo os professores, alunos e famílias 

para a melhoria das condições de aprendizagem dos alunos.  

 

Ações: 

 

 O Professor Auxiliar apoiará o professor responsável pela disciplina no desenvolvimento de atividades 

de ensino e de aprendizagem, em especial as de recuperação contínua visando à superação de 

dificuldades e necessidades identificadas em seu percurso escolar; 

 Desenvolvimento das expectativas de aprendizagem pautada nas diretrizes do currículo da Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo; 

 Intervenções pedagógicas pontuais dos Professores necessárias à superação das dificuldades 

detectadas; 

 A utilização semanal de espaço nas ATPCs para maior interação entre os professores responsáveis e 

assegurar a integração dos professores das séries com os professores auxiliares; 

 O replanejamento das atividades com vistas à organização do tempo e espaço na sala de aula;  

 Registros como instrumentos que revelem as ações desenvolvidas, o processo de desenvolvimento 

dos alunos, os avanços, as dificuldades e as propostas de encaminhamento; 

 Participação do aluno no processo de avaliação dos resultados de aprendizagem, garantindo- Avaliar 

continuamente o desempenho dos alunos que apresentam dificuldades;  

 Momentos de análise e auto-avaliação a partir das expectativas de aprendizagem; 
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 Compromisso da família com as ações voltadas para a melhoria das condições de aprendizagem dos 

alunos; 

 Visitas às salas de aula pelos Professores Coordenadores para observação da ação dos professores e 

realizar as intervenções imediatas; 

 Atendimento aos professores acompanhando e execução, fornecendo orientações e subsídios; 

 Realização de discussões e análises nas ATPCs sobre os resultados alcançados e identificar as 

habilidades e competências ainda não dominadas pelos alunos; 

 Re-planejamento de novas ações.  

 

Responsáveis 

 

 Equipe Gestora; 

 Professores das disciplinas; 

 Professor Auxiliar; 

 Famílias; 

 

Tempo previsto para implementação: 

 

 Anual: A cada bimestre, no início, de acordo com os registros nas Atas de Conselho de Classe/Série.  

 

Instrumentos de acompanhamento: 

 

 Registros pelo professor auxiliar sobre o desenvolvimento dos alunos, os avanços, as dificuldades e as 

propostas de encaminhamento; 
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 Registro no Quadro 11 do Diário de Classe do professor da disciplina, dos alunos atendidos na 

recuperação contínua, as dificuldades apresentadas e as propostas de intervenções; 

 Monitoramento e acompanhamento pelos Professores Coordenadores através de planilhas dos 

resultados obtidos pelos alunos 

 

Metodologia: 

 

Sendo o atual foco a competência leitora/escritora e o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, 

as atividades serão desenvolvidas com o objetivo de estimular e conduzir os alunos à (re) construção do 

conhecimento, buscando orientação básica no resgate do processo de construção. 

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. Para tanto, as atividades serão propostas  em agrupamentos produtivos e colaborativo , respeitando os 

diferentes ritmos de aprendizagem, buscando contemplar as dificuldades de cada aluno-nos três níveis: básico, 

intermediário e adequado. 

O educando terá a oportunidade de se defrontar com o objeto de estudo novamente, para localizar os 

problemas de compreensão. 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. 

 

 

Recursos / Materiais 

 

 Caderno do aluno e caderno do professor no desenvolvimento do Currículo Oficial; 
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 Utilizar atividades do material  Ensinar e Aprender -  Ler e Escrever, + Matemática ; 

 Livro didático – para complementar as atividades; 

 Sala de Informática – para correção de textos e pesquisas; 

 Livros paradidáticos;  

 Pesquisa na Sala de Leitura  e na sala Acessa Escola; 

 Outros recursos e espaços disponíveis na U.E.. 

 

 

 

Avaliação: 

A avaliação será processual.  

A avaliação processual consiste numa ferramenta constantemente utilizada pelo professor, durante o ano 

letivo. 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. 

Em uma proposta de educação integral, a avaliação contribui para a integração avaliação contribui para a 

integração curricular e para o entendimento de que o aluno precisa ser “olhado”, “percebido” nas suas mais 

diferentes dimensões. 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. 
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PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

PROJETOS – ATIVIDADES – 2014  

 

I- JUSTIFICATIVA: Proporcionar uma série de atividades educativas e recreativas que servirão como 

opção de lazer às famílias de nossa comunidade . Essa prática visa minimizar dois problemas graves : 

`` o ambiente de vulnerabilidade em que vive o jovem e a exclusão das pessoas menos favorecidas ´´ . 

Assim , quando a comunidade participa da escola , ela colabora com a mesma ,  em todos os sentidos , 

seja na forma de conservação do prédio , como voluntariado nas diversas atividades desenvolvidas e 

finalmente beneficiando-se das aprendizagens e conhecimentos adquiridos . 

 II- OBJETIVO: Atrair nos finais de semana os jovens e seus familiares para participar voluntariamente 

das ações desenvolvidas neste espaço que é voltado à pratica de atividades artísticas ,  esportivas , 

recreativas , formativas e informativas , do exercício da cidadania ,  em sintonia com o projeto 

pedagógico da unidade escolar . 

O Programa visa potencializar os quatro eixos norteadores ,  sendo eles : `` Esporte ,  Cultura , Saúde e 

Qualificação para o trabalho ´´ . 

 Esporte: Jogos pré-desportivos ,  jogos populares , brincadeiras recreativas , esportes 

coletivos . Exemplos : xadrez , futebol de salão , futebol de campo , tênis de mesa ,  vôlei , 

handebol , basquete , queimada , capoeira , agita família , entre outros . 

 Cultura:  Música , teatro , artes plásticas , dança clássica e exibição de vídeos/filmes . 

Exemplo : canto coral (infantil e terceira idade) , gibiteca ,  revistoteca , leitura (contadores de 

história) ,  mostras de poesias , jornal impresso ou eletrônico , etc.  

 Saúde: Formação de multiplicadores para ações preventivas diversas , palestras e encontros 

sobre temas variados . Exemplos : planejamento familiar , prevenção ao uso indevido de 
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drogas e doenças sexualmente transmissíveis , primeiros socorros , mutirão da dengue , 

cuidados na gravidez , arrecadação de alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal etc 

. 

 Qualificação para o trabalho: Informática , idiomas , curso pré-vestibular , cursos básicos de 

qualificação profissional , - Projeto de Alfabetização e Inclusão (P A I) . Exemplos :  noções 

básicas de Windows , internet , digitação , (E V A ) , pintura em tecido , pintura em unhas  , 

culinária , bordados , padaria artesanal , pintura , aulas de inglês/espanhol , etc. 

III- GRUPO DE TRABALHO: Equipe do Programa Escola da Família: Vice-Diretor , Universitários e 

Voluntários . 

IV- AVALIAÇÃO: Será feita no cotidiano , através de registros e relatórios , com avaliação mensal dos 

Universitários por escrito quando a mesma se fizer necessária . 

V- REGISTRO: Através de escrita (Livro de assinaturas), fotografias filmagens e portfólios . 

VI-RECURSOS UTILIZADOS: Todo material de apoio será buscado, preferencialmente, nos recursos 

existentes no programa, tais como: 

*vídeos                                                  *Multimídias 

*Música                                                 *Espaço físico 

*Filmes                                                  *Jogos diversos 

*DVD                                                    *Cozinha ( padaria artesanal ) 

*Livros – Sala de Leitura 

*Jornais e revistas  

VII- CRONOGRAMA: Aos sábados e domingos, das 09 às 17h.  

VIII- AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

                                                                                                           

 

MÊS ATIVIDADES 
PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

Janeiro Pré-elaboração da grade de Comunidade Mural e flip chart. 
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atividades. em geral. 

Limpeza e organização geral de 

materiais. 

Comunidade 

em geral. 

Produtos de limpeza em 

geral, pano, vassoura, 

rodinho. 

Jogos de quadra: Futsal livre, vôlei e 

basquete. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

 

Espaço físico (quadra), 

bola, redes. 

Jogos de mesa: pebolim e tênis de 

mesa. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Bola, raquete, rede, taco. 

Projeto 100% solidariedade Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Bolacha, suco, bandeja 

Ação Acolhedora Comunidade 

em geral. 

Tudo o que o Programa 

pode oferecer. 

   

Fevereiro 

Catequese. Crianças. Sala de aula, giz, lousa, 

caneta, lápis, caderno. 

Vídeo game. Crianças e 

adultos. 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, CDs de 

música, jogos, vídeo 

game. 

Jogos na quadra: Futsal livre, vôlei e 

basquete. 

Crianças, 

Jovens e 

adultos. 

Espaço físico, bola, rede. 

Jogos de mesa: pebolim e tênis de 

mesa. 

Crianças, 

jovens, 

adultos, e 

idosos. 

Bola, raquete, rede, taco. 
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Projeto 100% solidariedade Crianças, 

jovens, 

adultos e 

idosos. 

Bolacha, suco, bandeja. 

Jogo limpo e organização de materiais. Comunidade 

em geral. 

Produto de limpeza em 

geral, pano, vassoura, 

rodinho. 

Brinquedoteca: Corda, queimada, 

peteca, dama, trilha, xadrez, dominó, 

baralho, dardo, jogo da memória, show 

do milhão, quebra-cabeça, desenho 

livre, bingo, bonecas, carrinhos 

diversos. 

Crianças e 

jovens. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira, caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 

papel, carimbos de 

bicinho diversos. 

Ação acolhedora. Comunidade 

em geral. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 

papel, carimbos de 

bichinhos diversos. 

Mural informativo. Comunidade 

em geral. 

Cola, cola quente, folha 

de papel diversas, fita 

colorida, tesoura, 

letreiros. 

   

Março 

Informática Crianças, 

jovens, 

adultos e 

idosos. 

S.A.I., caneta, lápis, 

caderno, apostila, cd, 

pen-drive, máquina 

digital. 

Catequese. Crianças. Sala de aula, giz, lousa, 

caneta, lápis, caderno. 

Vídeo Karaokê e vídeo game. Crianças, 

jovens, 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, cd de 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

275 

 

adultos. música. 

Vídeo game. Crianças e 

adultos. 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, CDs de 

música, jogos, vídeo 

game. 

Jogos na quadra: Futsal livre, vôlei e 

basquete. 

Crianças, 

Jovens e 

adultos. 

Espaço físico, bola, rede. 

Jogos de mesa: pebolim e tênis de 

mesa. 

Crianças, 

jovens, 

adultos, e 

idosos. 

Bola, raquete, rede, taco. 

Projeto 100% solidariedade Crianças, 

jovens, 

adultos e 

idosos. 

Bolacha, suco, bandeja. 

Jogo limpo e organização de materiais. Comunidade 

em geral. 

Produto de limpeza em 

geral, pano, vassoura, 

rodinho. 

Brinquedoteca: Corda, queimada, 

peteca, dama, trilha, xadrez, dominó, 

baralho, dardo, jogo da memória, show 

do milhão, quebra-cabeça, desenho 

livre, bingo, bonecas, carrinhos 

diversos. 

Crianças e 

jovens. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira, caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 

papel, carimbos de 

bicinho diversos. 

Ação acolhedora. Comunidade 

em geral. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 

papel, carimbos de 

bichinhos diversos. 

Fanfarra. Comunidade Todos os instrumentos 
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em geral. que compõe a fanfarra: 

sopros, bumbos, caixas, 

pratos, baquetas, etec. 

Adivinhações: peso e quantidade. Comunidade 

em geral. 

Mesa, caderno, caneta, 

peso e quantidade. 

Mural informativo. Comunidade 

em geral. 

Cola, cola quente, folha 

de papel diversas, fita 

colorida, tesoura, 

letreiros. 

Pintura em unha. Crianças e 

jovens. 

Esmalte, palito, algodão, 

acetona, adesivo, alicate, 

mesa, cadeira. 

Exibição de filmes em DVD e fita 

cassete. 

Comunidade 

em geral. 

Espaço físico, carteira, 

cadeira, DVD original, fita 

cassete, vídeo cassete, 

TV, DVD. 

   

ABRIL 

 

 

Pintura em unha. Crianças e 

jovens. 

Esmalte, palito, algodão, 

acetona, adesivo, alicate, 

mesa, cadeira. 

Agita Família. Comunidade 

em geral. 

Espaço físico e música. 

Pintura facial. Crianças. Tinta guache, lápis, 

apontador. 

Desenho livre. Crianças e 

jovens. 

Folha de sulfite, lápis de 

cor, giz de cera, 

apontador, tinta guache. 

Reforma e construção de mural – 

F.E.F e Game Superação 

Comunidade 

em geral. 

Cola, tesoura, cola 

quente, régua, folha de 

sulfite, fitas diversas e 
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coloridas, imagens de 

computador. 

Cantinho da leitura (espaço cultural). Comunidade 

em geral. 

Mesa, jornal, revista, 

livro,  

Caça aos ovos de Páscoa Crianças. Chocolates (ovos), 

espaço físico, mapa. 

Artesanato: jornal, gibi, prendedor de 

madeira. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixinhas, lixa, pincel, 

tinta, decoupagem, cola, 

espaço físico, mesa, 

cadeira, jornal, revista, 

gibi, cola quente, 

prendedor, imã. 

Pintura em telha. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Telha, pincel, tinta, 

decoupagem, cola, mesa, 

cadeira, espaço físico. 

Adivinhações: peso e quantidade. Comunidade 

em geral. 

Mesa, caderno, caneta, 

peso e quantidade. 

Mural informativo. Comunidade 

em geral. 

Cola, cola quente, folha 

de papel diversas, fita 

colorida, tesoura, 

letreiros. 

Pescaria – pega peixe. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixa com pó-de-serra, 

peixe de papel, vara de 

pescar, linha, mesa, 

cadeira, pirulito 

(premiação) 

Exibição de filmes em DVD e fita 

cassete. 

Comunidade 

em geral. 

Espaço físico, carteira, 

cadeira, DVD original, fita 

cassete, vídeo cassete, 

TV, DVD. 
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Informática Crianças, 

jovens, 

adultos e 

idosos. 

S.A.I., caneta, lápis, 

caderno, apostila, cd, 

pen-drive, máquina 

digital. 

Game Superação Jovens. Material didático (Instituto 

Ayrton Senna), espaço 

físico, lápis, papel, 

caneta, cola, tesoura, 

música, cd, dinâmica. 

Programa de alfabetização e inclusão 

– P.A.I. 

Adultos e 

Idosos 

Material didático 

(Apostilas), espaço físico, 

lápis, papel, caneta, cola, 

tesoura, lousa, giz. 

Catequese. Crianças. Sala de aula, giz, lousa, 

caneta, lápis, caderno. 

Vídeo Karaokê e vídeo game. Crianças, 

jovens, 

adultos. 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, cd de 

música. 

Jogos na quadra: Futsal livre, vôlei e 

basquete. 

Crianças, 

Jovens e 

adultos. 

Espaço físico, bola, rede. 

Jogos de mesa: pebolim e tênis de 

mesa. 

Crianças, 

jovens, 

adultos, e 

idosos. 

Bola, raquete, rede, taco. 

Projeto 100% solidariedade Crianças, 

jovens, 

adultos e 

idosos. 

Bolacha, suco, bandeja. 

Jogo limpo e organização de materiais. Comunidade 

em geral. 

Produto de limpeza em 

geral, pano, vassoura, 
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rodinho. 

    

Maio 

Brinquedoteca: Corda, queimada, 

peteca, dama, trilha, xadrez, dominó, 

baralho, dardo, jogo da memória, show 

do milhão, quebra-cabeça, desenho 

livre, bingo, bonecas, carrinhos 

diversos. 

Crianças e 

jovens. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira, caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 

papel, carimbos de 

bicinho diversos. 

Bordado:xadrez, rococó, vangonite, 

pedraria, crivo, chinelo, sianinha, ponto 

cruz, fuxico. 

Adultos e 

idosos. 

Mesa, cadeira, agulha, 

linha, tecido, pedrarias 

em geral. 

Ação acolhedora. Comunidade 

em geral. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 

papel, carimbos de 

bichinhos diversos. 

Escolinha de futsal infantil (caminhada, 

alongamento, palestra esportiva, 

aquecimento, condicionamento físico, 

relaxamento). 

Crianças. Espaço físico, bola, rede, 

cones, colete, caneta, 

prancheta. 

Vídeo game. Crianças e 

adultos. 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, CDs de 

música, jogos, vídeo 

game. 

Fanfarra. Comunidade 

em geral. 

Todos os instrumentos 

que compõe a fanfarra: 

sopros, bumbos, caixas, 

pratos, baquetas, etec. 

Comemoração – “Dia da Mães”. Comunidade 

em geral. 

Mesa, cadeira, bolo, 

refrigerante, copo, 

guardanapo, microfone, 
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música, lembrança de 

artesanato. 

Bordado:xadrez, rococó, vangonite, 

pedraria, crivo, chinelo, sianinha, ponto 

cruz, fuxico. 

Adultos e 

idosos. 

Mesa, cadeira, agulha, 

linha, tecido, pedrarias 

em geral. 

Pintura em unha. Crianças e 

jovens. 

Esmalte, palito, algodão, 

acetona, adesivo, alicate, 

mesa, cadeira. 

Pintura facial. Crianças. Tinta guache, lápis, 

apontador. 

Fanfarra. Comunidade 

em geral. 

Todos os instrumentos 

que compõe a fanfarra: 

sopros, bumbos, caixas, 

pratos, baquetas, etec. 

Desenho livre. Crianças e 

jovens. 

Folha de sulfite, lápis de 

cor, giz de cera, 

apontador, tinta guache. 

Cantinho da leitura (espaço cultural). Comunidade 

em geral. 

Mesa, jornal, revista, 

livro,  

   

Artesanato: jornal, gibi, prendedor de 

madeira. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixinhas, lixa, pincel, 

tinta, decoupagem, cola, 

espaço físico, mesa, 

cadeira, jornal, revista, 

gibi, cola quente, 

prendedor, imã. 

Combate a dengue. Comunidade 

em geral. 

Divulgação, 

conscientização, 

palestras e panfletagens. 
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Pintura em telha. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Telha, pincel, tinta, 

decoupagem, cola, mesa, 

cadeira, espaço físico. 

Adivinhações: peso e quantidade. Comunidade 

em geral. 

Mesa, caderno, caneta, 

peso e quantidade. 

Mural informativo. Comunidade 

em geral. 

Cola, cola quente, folha 

de papel diversas, fita 

colorida, tesoura, 

letreiros. 

Padaria artesanal X  

Adultos e 

idosos. 

Ingrediente: farinha, ovo, 

manteiga, leite, açúcar, 

pó royal, etc. talher, 

assadeira, forma, 

liquidificador, batedeira. 

   

Pescaria – pega peixe. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixa com pó-de-serra, 

peixe de papel, vara de 

pescar, linha, mesa, 

cadeira, pirulito 

(premiação) 

Exibição de filmes em DVD e fita 

cassete. 

Comunidade 

em geral. 

Espaço físico, carteira, 

cadeira, DVD original, fita 

cassete, vídeo cassete, 

TV, DVD. 

    

Junho 

Informática Crianças, 

jovens, 

adultos e 

idosos. 

S.A.I., caneta, lápis, 

caderno, apostila, cd, 

pen-drive, máquina 

digital. 

Reforma e construção de mural – Comunidade Cola, tesoura, cola 

quente, régua, folha de 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

282 

 

F.E.F e Game Superação em geral. sulfite, fitas diversas e 

coloridas, imagens de 

computador. 

Programa de alfabetização e inclusão 

– P.A.I. 

Adultos e 

Idosos 

Material didático 

(Apostilas), espaço físico, 

lápis, papel, caneta, cola, 

tesoura, lousa, giz. 

Jogo de malha (maia). Crianças, 

jovens, 

adultos e 

idosos. 

Espaço físico, malha, 

marcador de ponto, areia, 

vassoura, rodinho. 

Catequese. Crianças. Sala de aula, giz, lousa, 

caneta, lápis, caderno. 

Vídeo Karaokê   Crianças, 

jovens, 

adultos. 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, cd de 

música. 

Jogos na quadra: Futsal livre, vôlei e 

basquete. 

Crianças, 

Jovens e 

adultos. 

Espaço físico, bola, rede. 

Jogos de mesa: pebolim e tênis de 

mesa. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Bola, raquete, rede, taco. 

Projeto 100% solidariedade Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Bolacha, suco, bandeja 

Jogo limpo e organização de materiais. Comunidade 

em geral. 

Produto de limpeza em 

geral, pano, vassoura, 

rodinho. 

Brinquedoteca: Corda, queimada, 

peteca, dama, trilha, xadrez, dominó, 

baralho, dardo, jogo da memória, show 

Crianças e 

jovens. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira, caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 
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do milhão, quebra-cabeça, desenho 

livre, bingo, bonecas, carrinhos 

diversos. 

papel, carimbos de 

bicinho diversos. 

Ação Acolhedora Comunidade 

em geral. 

Tudo o que o Programa 

pode oferecer. 

Escolinha de futsal infantil (caminhada, 

alongamento, palestra esportiva, 

aquecimento, condicionamento físico, 

relaxamento). 

Crianças. Espaço físico, bola, rede, 

cones, colete, caneta, 

prancheta. 

Vídeo game. Crianças e 

adultos. 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, CDs de 

música, jogos, vídeo 

game. 

   

Pintura em unha. Crianças e 

jovens. 

Esmalte, palito, algodão, 

acetona, adesivo, alicate, 

mesa, cadeira. 

Pintura facial. Crianças. Tinta guache, lápis, 

apontador. 

Desenho livre. Crianças e 

jovens. 

Folha de sulfite, lápis de 

cor, giz de cera, apontador, 

tinta guache. 

Fanfarra. Comunidade 

em geral. 

Todos os instrumentos 

que compõe a fanfarra: 

sopros, bumbos, caixas, 

pratos, baquetas, etec. 

Cantinho da leitura (espaço cultural). Comunidade 

em geral. 

Mesa, jornal, revista, 

livro,  

Artesanato: jornal, gibi, prendedor de Crianças, 

jovens e 

Caixinhas, lixa, pincel, 

tinta, decoupagem, cola, 
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madeira. adultos. espaço físico, mesa, 

cadeira, jornal, revista, 

gibi, cola quente, 

prendedor, imã. 

Pintura em telha Crianças 

jovens e 

adultos 

Telha. Pincel, tinta, 

decoupagem, cola, mesa, 

espaço físico. 

Adivinhações: peso quantidade Comunidade 

em geral 

Mesa, caderno, caneta, 

peso e quantidade. 

Mural informativo Comunidade 

em geral 

Cola, cola quente, folha de 

papel diverso, fita colorida, 

tesoura, letreiros. 

Padaria artesanal Adultos e 

idosos 

Ingredientes: farinha, ovo, 

manteiga, leite, açúcar, pó 

Royal, etc..., talher, 

assadeira, forma, 

liquidificador, batedeira. 

Pescaria – pega peixe Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixa pó de serra, peixe de 

papel, vara de pescar, linha 

mesa, cadeira, pirulito 

(premiação). 

Exibição de filmes em DVD e fita cassete Comunidade 

em geral 

Espaço físico, carteira, 

cadeira, DVD original, fita 

cassete, TV, DVD. 

Informática Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos. 

S.A. I, caneta, lápis, 

caderno, apostila, cd, pen-

drive, maquina digital. 

Campeonato de futsal infantil Crianças  Espaço físico, bola, rede, 

juiz, apito, cartões 

(amarelo, azul e vermelho), 

bandeirinhas, mesário, 

troféu, medalha. 
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Campeonato de sinuca  Jovens e 

adultos 

Espaço físico, mesa, bola, 

tacos, giz, mesário, juiz, 

troféu, medalha. 

Campeonato de tênis de mesa Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Espaço físico, mesa, bola, 

rede, juiz, troféu, mesário, 

medalha. 

Game superação Jovens Material didático (Instituição 

Ayrton Senna), espaço 

físico, lápis, papel, caneta, 

cola, tesoura, musica, cd, 

dinâmica. 

Programa de Alfabetização e Inclusão 

P.A.I. 

Adultos e 

idosos 

Material didático (apostila), 

espaço físico, lápis, papel, 

caneta, cola, tesoura, lousa, 

giz. 

Jogo de Malha (maia). Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Espaço físico, malha, 

marcador de ponto, areia, 

vassoura, rodinho.  

Catequese Crianças, 

jovens e 

adultos 

Sala de aula, giz, lousa, 

caneta, cola, tesoura, lousa, 

giz. 

Vídeo karaokê Crianças, 

jovens e 

adultos 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, cd de 

musica. 

Jogos na quadra: futsal livre, vôlei e 

basquete 

(sinuca e 

pebolim - 

maiores de 18 

anos); 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Espaço físico, bola, rede. 

Jogos de mesa:sinuca, pebolim e tênis de 

mesa 

 Crianças, 

jovens, adultos 

Bola, raquete, rede, taco 
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e idosos. 

Projeto 100% solidariedade Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos. 

Bolacha, suco, bandeja. 

   Jogo limpo e organização de materiais. Comunidade 

em geral. 

Produto de limpeza em 

geral, pano, vassoura, 

rodinho. 

Brinquedoteca: Corda, queimada, peteca, 

dama, trilha, xadrez, dominó, baralho, 

dardo, jogo da memória, show do milhão, 

quebra-cabeça, desenho livre, bingo, 

bonecas, carrinhos diversos. 

 

 

Crianças e 

jovens. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira, caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 

papel, carimbos de 

bichinhos diversos. 

Bordado: xadrez, rococó, vagonite, 

pedraria, crivo, chinelo, sianinha, ponto 

cruz, fuxico. 

 

Adultos e 

idosos. 

Mesa, cadeira, agulha, 

linha, tecido,pedrinhas em 

geral. 

Ação acolhedora. Comunidade 

em geral. 

Todas as atividades que o 

programa possa oferecer 

Escolinha de futsal infantil (caminhada, 

alongamento, palestra esportiva, 

aquecimento, condicionamento físico, 

relaxamento). 

 

Crianças. 

Espaço físico, bola , rede, 

cones, colete, caneta, 

prancheta. 

Vídeo game. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Mesa, banco, TV, vídeo 

game, cd, caderno, caneta. 

Passeio ciclístico Comunidade 

em geral 

Bicicleta, musica, cartaz. 

Julho 

Pintura em unha. Crianças e 

jovens. 

Esmalte, palito, algodão, 

acetona, adesivo, alicate, 

mesa, cadeira. 
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Pintura facial. Crianças. Tinta guache, lápis, 

apontador. 

Desenho livre. Crianças e 

jovens. 

Folha de sulfite, lápis de 

cor, giz de cera, apontador, 

tinta guache. 

Cantinho da leitura (espaço cultural) Comunidade 

em geral. 

Mesa, jornal, revista, livro, 

gibi, cadeira. 

Artesanato: jornal, gibi, prendedor de 

madeira. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixinha, lixa, pincel, tinta, 

decoupagem, cola, espaço 

físico, mesa, cadeira, jornal, 

revista, gibi, cola quente, 

prendedor, imã. 

Fanfarra. Comunidade 

em geral. 

Todos os instrumentos que 

compõe a fanfarra: sopros, 

bumbos, caixas, pratos, 

baquetas. 

Pintura em telha Crianças 

jovens e 

adultos 

Telha. Pincel, tinta, 

decoupagem, cola, mesa, 

espaço físico. 

Adivinhações: peso quantidade Comunidade 

em geral 

Mesa, caderno, caneta, 

peso e quantidade. 

Mural informativo Comunidade 

em geral 

Cola, cola quente, folha de 

papel diverso, fita colorida, 

tesoura, letreiros. 

Padaria artesanal Adultos e 

idosos 

Ingredientes: farinha, ovo, 

manteiga, leite, açúcar, pó 

Royal, etc..., talher, 

assadeira, forma, 

liquidificador, batedeira. 

Pescaria – pega peixe Crianças, 

jovens e 

adultos 

Caixa pó de serra, peixe de 

papel, vara de pescar, linha 

mesa, cadeira, pirulito 
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(premiação). 

Exibição de filmes em DVD e fita cassete Comunidade 

em geral 

Espaço físico, carteira, 

cadeira, DVD original, fita 

cassete, TV, DVD. 

Informática Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos 

S.A.I, caneta, lápis, 

caderno, apostila, cd, pen-

drive, maquina digital. 

Campeonato de futsal infantil Crianças  Espaço físico, bola, rede, 

juiz, apito, cartões 

(amarelo, azul e vermelho), 

bandeirinhas, mesário, 

troféu, medalha. 

Campeonato de sinuca  Jovens e 

adultos 

Espaço físico, mesa, bola, 

tacos, giz, mesário, juiz, 

troféu, medalha. 

Campeonato de tênis de mesa Crianças, 

jovens e 

adultos 

Espaço físico, mesa, bola, 

rede, juiz, troféu, mesário, 

medalha 

Game superação Jovens Material didático (Instituição 

Ayrton Senna), espaço 

físico, lápis, papel, caneta, 

cola, tesoura, musica, cd, 

dinâmica. 

Programa de Alfabetização e Inclusão 

P.A.I. 

Adultos e 

idosos 

Material didático (apostila), 

espaço físico, lápis, papel, 

caneta, cola, tesoura, lousa, 

giz. 

Jogo de Malha (maia). Crianças, 

jovens e 

adultos 

Espaço físico, malha, 

marcador de ponto, areia, 

vassoura, rodinho.  
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Catequese Crianças, 

jovens e 

adultos 

Sala de aula, giz, lousa, 

caneta, cola, tesoura, lousa, 

giz. 

Vídeo karaokê Crianças, 

jovens e 

adultos 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, cd de 

musica. 

Jogos na quadra: futsal livre, vôlei e 

basquete 

(sinuca e 

pebolim - 

maiores de 18 

anos); 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Espaço físico, bola, rede. 

Jogos de mesa:sinuca, pebolim e tênis de 

mesa 

 Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos. 

Bola, raquete, rede, taco 

Projeto 100% solidariedade Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos. 

Bolacha, suco, bandeja. 

Jogo limpo e organização de materiais. Comunidade 

em geral 

Produto de limpeza em 

geral, pano, vassoura, 

rodinho. 

Brinquedoteca: Corda, queimada, peteca, 

dama, trilha, xadrez, dominó, baralho, 

dardo, jogo da memória, show do milhão, 

quebra-cabeça, desenho livre, bingo, 

bonecas, carrinhos diversos. 

 

 

Crianças e 

jovens. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira, caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 

papel, carimbos de 

bichinhos diversos. 

Bordado: xadrez, rococó, vagonite, 

pedraria, crivo, chinelo, sianinha, ponto 

cruz, fuxico. 

 

Adultos e 

idosos. 

Mesa, cadeira, agulha, 

linha, tecido, pedrarias em 

geral. 
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Ação acolhedora. Comunidade 

em geral. 

Todas as atividades que o 

Programa possa oferecer. 

Escolinha de futsal infantil (caminhada, 

alongamento, palestra esportiva, 

aquecimento, condicionamento físico, 

relaxamento). 

 

Crianças. 

Espaço físico, bola, rede, 

cones, colete, caneta, 

prancheta. 

Vídeo game. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Mesa, banco, TV, vídeo 

game, cd, caderno, caneta. 

Agosto 

Pintura em unha. Crianças e 

jovens. 

Esmalte, palito, algodão, 

acetona, adesivo, alicate, 

mesa, cadeira. 

Pintura facial. Crianças. Tinta guache, lápis, 

apontador. 

Desenho livre. Crianças e 

jovens. 

Folha de sulfite, lápis de 

cor, giz de cera, apontador, 

tinta guache. 

Cantinho da leitura (espaço cultural) Comunidade 

em geral. 

Mesa, jornal, revista, livro, 

gibi, cadeira. 

Artesanato: jornal, gibi, prendedor de 

madeira. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixinha, lixa, pincel, tinta, 

decoupagem, cola, espaço 

físico, mesa, cadeira, jornal, 

revista, gibi, cola quente, 

prendedor, imã. 

Fanfarra. Comunidade 

em geral. 

Todos os instrumentos que 

compõe a fanfarra: sopros, 

bumbos, caixas, pratos, 

baquetas. 

Pintura em telha Crianças 

jovens e 

adultos 

Telha. Pincel, tinta, 

decoupagem, cola, mesa, 

espaço físico. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

291 

 

Adivinhações: peso quantidade Comunidade 

em geral 

Mesa, caderno, caneta, 

peso e quantidade. 

Mural informativo Comunidade 

em geral 

Cola, cola quente, folha de 

papel diverso, fita colorida, 

tesoura, letreiros. 

Padaria artesanal Adultos e 

idosos 

Ingredientes: farinha, ovo, 

manteiga, leite, açúcar, pó 

Royal, etc..., talher, 

assadeira, forma, 

liquidificador, batedeira. 

Pescaria – pega peixe Crianças, 

jovens e 

adultos 

Caixa pó de serra, peixe de 

papel, vara de pescar, linha 

mesa, cadeira, pirulito 

(premiação). 

Exibição de filmes em DVD e fita cassete Comunidade 

em geral 

Espaço físico, carteira, 

cadeira, DVD original, fita 

cassete, TV, DVD. 

Informática Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos 

S.A.I, caneta, lápis, 

caderno, apostila, cd, pen-

drive, maquina digital. 

Campeonato de futsal infantil Crianças  Espaço físico, bola, rede, 

juiz, apito, cartões 

(amarelo, azul e vermelho), 

bandeirinhas, mesário, 

troféu, medalha. 

Campeonato de sinuca  Jovens e 

adultos 

Espaço físico, mesa, bola, 

tacos, giz, mesário, juiz, 

troféu, medalha. 

Campeonato de tênis de mesa Crianças, 

jovens e 

adultos 

Espaço físico, mesa, bola, 

rede, juiz, troféu, mesário, 

medalha 
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Game superação Jovens Material didático (Instituição 

Ayrton Senna), espaço 

físico, lápis, papel, caneta, 

cola, tesoura, musica, cd, 

dinâmica. 

Programa de Alfabetização e Inclusão 

P.A.I. 

Adultos e 

idosos 

Material didático (apostila), 

espaço físico, lápis, papel, 

caneta, cola, tesoura, lousa, 

giz. 

Jogo de Malha (maia). Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Espaço físico malha 

marcador de ponto, areia, 

vassoura, rodinho.  

Catequese Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Sala de aula, giz, lousa, 

caneta, cola, tesoura, lousa, 

giz. 

Vídeo karaokê Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, cd de 

musica. 

Jogos na quadra: futsal livre, vôlei e 

basquete. 

(sinuca e 

pebolim - 

maiores de 18 

anos); 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Espaço físico, bola, rede. 

Jogos de mesa: sinuca, pebolim e tênis de 

mesa. 

 Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos. 

Bola, raquete, rede, taco. 

Projeto 100% solidariedade Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos. 

Bolacha, suco, bandeja. 
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Vídeo game. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Mesa, banco, TV, vídeo 

game, cd, caderno, caneta. 

Comemoração do Aniversario do 

Programa 

Comunidade 

em geral. 

Espaço físico, cozinha, 

ingredientes para o café da 

manha e o almoço, 

apresentação da fanfarra e 

outras possíveis atividades, 

tais como: dança, musica 

poesias. 

Comemoração – “dia dos pais” Comunidade 

em geral 

Mesa, cadeira, colo, 

refrigerante, copo, 

guardanapo, microfone, 

musica, lembrança de 

artesanato. 

Setembro 

 

Pintura em unha. Crianças e 

jovens. 

Esmalte, palito, algodão, 

acetona, adesivo, alicate, 

mesa, cadeira. 

Pintura facial. Crianças. Tinta guache, lápis, 

apontador. 

Desenho livre. Crianças e 

jovens. 

Folha de sulfite, lápis de 

cor, giz de cera, apontador, 

tinta guache. 

Fanfarra. Comunidade 

em geral. 

Todos os instrumentos que 

compõe a fanfarra: sopros, 

bumbos, caixas, pratos, 

baquetas. 

Cantinho da leitura (espaço cultural) Comunidade 

em geral. 

Mesa, jornal, revista, livro, 

gibi, cadeira. 

Artesanato: jornal, gibi, prendedor de 

madeira. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixinha, lixa, pincel, tinta, 

decoupagem, cola, espaço 

físico, mesa, cadeira, jornal, 

revista, gibi, cola quente, 
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prendedor, imã. 

Pintura em telha Crianças 

jovens e 

adultos 

Telha. Pincel, tinta, 

decoupagem, cola, mesa, 

espaço físico. 

Adivinhações: peso quantidade Comunidade 

em geral 

Mesa, caderno, caneta, 

peso e quantidade. 

Mural informativo Comunidade 

em geral 

Cola, cola quente, folha de 

papel diverso, fita colorida, 

tesoura, letreiros. 

Padaria artesanal. Adultos e 

idosos. 

Ingredientes: farinha, ovo, 

manteiga, leite, açúcar, pó 

Royal, etc..., talher, 

assadeira, forma, 

liquidificador, batedeira. 

Pescaria – pega peixe. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixa com pó-de-serra, 

peixe de papel, vara de 

pescar, linha, mesa, 

cadeira, pirulito 

(premiação). 

Exibição de filmes em dvd e fita cassete.  Comunidade 

em geral. 

Espaço físico, carteira, 

cadeira, DVD original, fita 

cassete, vídeo cassete, 

TV,DVD 

Informática. Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos 

S.A.I, caneta, lápis, 

caderno, apostila, cd, pen-

drive, máquina digital. 

Game Superação. Jovens. Material didático (Instituto 

Ayrton Senna), espaço 

físico, lápis, papel, caneta, 

cola, tesoura, música, cd, 

dinâmica. 
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Programa de Alfabetização e Inclusão – 

P.A.I. 

Adultos e 

Idosos. 

Material didático 

(Apostilas), espaço físico, 

lápis, papel, caneta, cola, 

tesoura, lousa, giz. 

Jogo de malha (maia). Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos. 

Espaço físico, malha, 

marcador de ponto, areia, 

vassoura, rodinho 

Catequese. Crianças. Sala de aula, giz, lousa, 

caneta, lápis, caderno. 

Vídeo karaokê. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, cd de 

música. 

Jogos na quadra: Futsal livre, vôlei e 

basquete. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Espaço físico, bola, rede. 

Jogos de mesa: Sinuca, pebolim e tênis 

de mesa. 

(Sinuca e 

Pebolim – 

maiores de 18 

anos); 

crianças, 

jovens e 

adultos. 

 

Bola, raquete, rede, taco 

Projeto 100% solidariedade.  Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos 

Bolacha, suco, bandeja. 

Jogo limpo e organização de materiais. Comunidade 

em geral 

Produto de limpeza em 

geral, pano, vassoura, 

rodinho. 

Brinquedoteca: Corda, queimada, peteca, 

dama, trilha, xadrez, dominó, baralho, 

dardo, jogo da memória, show do milhão, 

quebra-cabeça, desenho livre, bingo, 

bonecas, carrinhos diversos. 

 

 

Crianças e 

jovens. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira, caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 

papel, carimbos de 

bichinhos diversos. 
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OUTUBRO 

Bordado: xadrez, rococó, vagonite, 

pedraria, crivo, chinelo, sianinha, ponto 

cruz, fuxico. 

 

Adultos e 

idosos. 

Mesa, cadeira, agulha, 

linha, tecido, pedrarias em 

geral. 

Ação acolhedora. Comunidade 

em geral. 

Todas as atividades que o 

Programa possa oferecer. 

Escolinha de futsal infantil (caminhada, 

alongamento, palestra esportiva, 

aquecimento, condicionamento físico, 

relaxamento). 

 

Crianças. 

Espaço físico, bola, rede, 

cones, colete, caneta, 

prancheta. 

Vídeo game. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Mesa, banco, TV, vídeo 

game, cd, caderno, caneta. 

Pintura em unha. Crianças e 

jovens. 

Esmalte, palito, algodão, 

acetona, adesivo, alicate, 

mesa, cadeira. 

Comemoração – “dia das crianças”. Comunidade 

em geral. 

Mesa, cadeira, algodão 

doce, pirulitos, balas, 

refrigerante, copo, 

guardanapo, microfone, 

música, apresentações. 

Pintura facial. Crianças. Tinta guache, lápis, 

apontador. 

Desenho livre. Crianças e 

jovens. 

Folha de sulfite, lápis de 

cor, giz de cera, apontador, 

tinta guache. 

Cantinho da leitura (espaço cultural) Comunidade 

em geral. 

Mesa, jornal, revista, livro, 

gibi, cadeira. 

Artesanato: jornal, gibi, prendedor de 

madeira. 

Crianças, 

jovens e 

Caixinha, lixa, pincel, tinta, 

decoupagem, cola, espaço 

físico, mesa, cadeira, jornal, 
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adultos. revista, gibi, cola quente, 

prendedor, imã. 

Pintura em telha. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Telha, pincel, tinta, 

decoupagem, cola, mesa, 

cadeira, espaço físico. 

Fanfarra. Comunidade 

em geral. 

Todos os intrumentos que 

compõe a fanfarra: sopros, 

bumbos, caixas, pratos, 

baquetas, etc. 

Adivinhações: peso e quantidade. Comunidade 

em geral. 

Mesa, caderno, caneta, 

peso e quantidade. 

Mural informativo. Comunidade 

em geral. 

Cola, cola quente, folha de 

papel diverso, fita colorida, 

tesoura, letreiros. 

Padaria artesanal. Adultos e 

idosos. 

Ingredientes: farinha, ovo, 

manteiga, leite, açúcar, pó 

Royal, etc..., talher, 

assadeira, forma, 

liquidificador, batedeira. 

Pescaria – pega peixe. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixa com pó-de-serra, 

peixe de papel, vara de 

pescar, linha, mesa, 

cadeira, pirulito 

(premiação). 

Exibição de filmes em dvd e fita cassete.  Comunidade 

em geral. 

Espaço físico, carteira, 

cadeira, DVD original, fita 

cassete, vídeo cassete, 

TV,DVD 

Game Superação Jovens. Material didático (Instituto 

Ayrton Senna), espaço 

físico, lápis, papel, 

caneta, cola, tesoura, 
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música, cd, dinâmica. 

Programa de alfabetização e inclusão 

– P.A.I. 

Adultos e 

Idosos 

Material didático 

(Apostilas), espaço físico, 

lápis, papel, caneta, cola, 

tesoura, lousa, giz. 

    

Novembro 

Pintura em unha. Crianças e 

jovens. 

Esmalte, palito, algodão, 

acetona, adesivo, alicate, 

mesa, cadeira. 

Pintura facial. Crianças. Tinta guache, lápis, 

apontador. 

Desenho livre. Crianças e 

jovens. 

Folha de sulfite, lápis de 

cor, giz de cera, apontador, 

tinta guache. 

Cantinho da leitura (espaço cultural) Comunidade 

em geral. 

Mesa, jornal, revista, livro, 

gibi, cadeira. 

Artesanato: jornal, gibi, prendedor de 

madeira. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixinha, lixa, pincel, tinta, 

decoupagem, cola, espaço 

físico, mesa, cadeira, jornal, 

revista, gibi, cola quente, 

prendedor, imã. 

Fanfarra.  Comunidade 

em geral. 

Todos os intrumentos que 

compõe a fanfarra: sopros, 

bumbos, caixas, pratos, 

baquetas, etc. 

Pintura em telha. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Telha, pincel, tinta, 

decoupagem, cola, mesa, 

cadeira, espaço físico. 
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Adivinhações: peso e quantidade. Comunidade 

em geral. 

Mesa, caderno, caneta, 

peso e quantidade. 

Mural informativo. Comunidade 

em geral. 

Cola, cola quente, folha de 

papel diverso, fita colorida, 

tesoura, letreiros. 

Padaria artesanal. Adultos e 

idosos. 

Ingredientes: farinha, ovo, 

manteiga, leite, açúcar, pó 

Royal, etc..., talher, 

assadeira, forma, 

liquidificador, batedeira. 

Pescaria – pega peixe. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixa com pó-de-serra, 

peixe de papel, vara de 

pescar, linha, mesa, 

cadeira, pirulito 

(premiação). 

Exibição de filmes em dvd e fita cassete.  Comunidade 

em geral. 

Espaço físico, carteira, 

cadeira, DVD original, fita 

cassete, vídeo cassete, 

TV,DVD 

Informática. Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos 

S.A.I, caneta, lápis, 

caderno, apostila, cd, pen-

drive, máquina digital. 

Game Superação. Jovens. Material didático (Instituto 

Ayrton Senna), espaço 

físico, lápis, papel, caneta, 

cola, tesoura, música, cd, 

dinâmica. 

Programa de Alfabetização e Inclusão – 

P.A.I. 

Adultos e 

Idosos. 

Material didático 

(Apostilas), espaço físico, 

lápis, papel, caneta, cola, 

tesoura, lousa, giz. 

Jogo de malha (maia). Crianças, 

jovens, adultos 

Espaço físico, malha, 

marcador de ponto, areia, 
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e idosos. vassoura, rodinho 

Catequese. Crianças. Sala de aula, giz, lousa, 

caneta, lápis, caderno. 

Vídeo karaokê. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, cd de 

música. 

Jogos na quadra: Futsal livre, vôlei e 

basquete. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Espaço físico, bola, rede. 

Jogos de mesa: pebolim e tênis de mesa. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

 

Bola, raquete, rede, taco 

Projeto 100% solidariedade.  Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos 

Bolacha, suco, bandeja. 

Jogo limpo e organização de materiais. Comunidade 

em geral 

Produto de limpeza em 

geral, pano, vassoura, 

rodinho. 

Brinquedoteca: Corda, queimada, peteca, 

dama, trilha, xadrez, dominó, baralho, 

dardo, jogo da memória, show do milhão, 

quebra-cabeça, desenho livre, bingo, 

bonecas, carrinhos diversos. 

 

 

Crianças e 

jovens. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira, caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 

papel, carimbos de 

bichinhos diversos. 

Bordado: xadrez, rococó, vagonite, 

pedraria, crivo, chinelo, sianinha, ponto 

cruz, fuxico. 

 

Adultos e 

idosos. 

Mesa, cadeira, agulha, 

linha, tecido, pedrarias em 

geral. 

Ação acolhedora. Comunidade 

em geral. 

Todas as atividades que o 

Programa possa oferecer. 
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Escolinha de futsal infantil (caminhada, 

alongamento, palestra esportiva, 

aquecimento, condicionamento físico, 

relaxamento). 

 

Crianças. 

Espaço físico, bola, rede, 

cones, colete, caneta, 

prancheta. 

Vídeo game. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Mesa, banco, TV, vídeo 

game, cd, caderno, caneta. 

Dezembro 

Pintura em unha. Crianças e 

jovens. 

Esmalte, palito, algodão, 

acetona, adesivo, alicate, 

mesa, cadeira. 

Pintura facial. Crianças. Tinta guache, lápis, 

apontador. 

Desenho livre. Crianças e 

jovens. 

Folha de sulfite, lápis de 

cor, giz de cera, apontador, 

tinta guache. 

Cantinho da leitura (espaço cultural) Comunidade 

em geral. 

Mesa, jornal, revista, livro, 

gibi, cadeira. 

Artesanato: jornal, gibi, prendedor de 

madeira. 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixinha, lixa, pincel, tinta, 

decoupagem, cola, espaço 

físico, mesa, cadeira, jornal, 

revista, gibi, cola quente, 

prendedor, imã. 

Pintura em telha. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Telha, pincel, tinta, 

decoupagem, cola, mesa, 

cadeira, espaço físico. 

Adivinhações: peso e quantidade. Comunidade 

em geral. 

Mesa, caderno, caneta, 

peso e quantidade. 

Mural informativo. Comunidade 

em geral. 

Cola, cola quente, folha de 

papel diverso, fita colorida, 

tesoura, letreiros. 
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Padaria artesanal. Adultos e 

idosos. 

Ingredientes: farinha, ovo, 

manteiga, leite, açúcar, pó 

Royal, etc..., talher, 

assadeira, forma, 

liquidificador, batedeira. 

Fanfarra. Comunidade 

em geral. 

Todos os intrumentos que 

compõe a fanfarra: sopros, 

bumbos, caixas, pratos, 

baquetas, etc. 

Pescaria – pega peixe. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Caixa com pó-de-serra, 

peixe de papel, vara de 

pescar, linha, mesa, 

cadeira, pirulito 

(premiação). 

Exibição de filmes em dvd e fita cassete.  Comunidade 

em geral. 

Espaço físico, carteira, 

cadeira, DVD original, fita 

cassete, vídeo cassete, 

TV,DVD 

Informática. Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos 

S.A.I, caneta, lápis, 

caderno, apostila, cd, pen-

drive, máquina digital. 

Game Superação. Jovens. Material didático (Instituto 

Ayrton Senna), espaço 

físico, lápis, papel, caneta, 

cola, tesoura, música, cd, 

dinâmica. 

Programa de Alfabetização e Inclusão – 

P.A.I. 

Adultos e 

Idosos. 

Material didático 

(Apostilas), espaço físico, 

lápis, papel, caneta, cola, 

tesoura, lousa, giz. 

Jogo de malha (maia). Crianças, 

jovens, adultos 

e idosos. 

Espaço físico, malha, 

marcador de ponto, areia, 

vassoura, rodinho 
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Catequese. Crianças. Sala de aula, giz, lousa, 

caneta, lápis, caderno. 

Vídeo karaokê. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Mesa, TV, DVD, caixa de 

som, microfones, cd de 

música. 

Jogos na quadra: Futsal livre, vôlei e 

basquete. 

 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Espaço físico, bola, rede. 

Jogos de mesa: pebolim e tênis de 

mesa 

Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Bola, rede e raquete  

Projeto 100% solidariedade Crianças, 

jovens e 

adultos e 

idosos. 

 

Bolacha, suco, bandeja. 

Jogo limpo e organização de materiais. Comunidade 

em geral. 

Produto de limpeza em 

geral, pano, vassoura, 

rodinho. 

Brinquedoteca: Corda, queimada, 

peteca, dama, trilha, xadrez, dominó, 

baralho, dardo, jogo da memória, show 

do milhão, quebra-cabeça, desenho 

livre, bingo, bonecas, carrinhos 

diversos. 

Crianças e 

jovens. 

Espaço físico, mesa, 

cadeira, carteira, caneta, 

lápis de cor, giz de cera, 

papel, carimbos de 

bicinho diversos. 

Bordado: xadrez, rococó, vagonite, 

pedraria, crivo, chinelo, sianinha, ponto 

cruz, fuxico. 

Adultos e 

idosos. 

Mesa, cadeira, agulha, 

linha, tecido, pedrarias 

em geral. 

Ação acolhedora Comunidade 

em geral. 

Todas as atividades que 

o programa oferecer. 
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Escolinha de futsal infantil (caminhada, 

alongamento, palestra esportiva, 

aquecimento, condicionamento físico, 

relaxamento). 

Crianças. Espaço físico, bola, rede, 

cones, colete, caneta, 

prancheta. 

Vídeo game. Crianças, 

jovens e 

adultos. 

Mesa, banco, TV, vídeo 

game, cd, caderno, 

caneta. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Carlos Roberto de Almeida 

 

 

*Vale a  pena ressaltar que este documento poderá sofrer alterações conforme as necessidades, estando em aberto para sugestões e 

melhoria do mesmo 
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PROPOSTA DE TRABALHO DO PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola tem como uma de suas funções, propiciar aos educandos um ambiente saudável, seguro e 

preparado para que, em tempo integral, possam aprender e ampliar seus horizontes, desenvolver suas 

aptidões e sua forma de expressão. Contudo, nossa escola apresenta alguns problemas que torna seu 

ambiente tumultuoso. 
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O Professor Mediador Escolar e Comunitário será um canal que proporcionará à Comunidade Escolar, 

como um todo, possibilidades de reflexão coletiva, bem como o desenvolvimento de valores (sociais, 

culturais e familiares) necessários. 

Nos caminhos da Justiça Restaurativa, o PMEC mediará os mais diferentes conflitos e desenvolverá 

ações contra a violência, que fazem parte do cotidiano e, refletem nas relações interpessoais de todas 

as pessoas envolvidas no ambiente escolar. 

 

PROBLEMAS 

 

A seguir elencaremos os problemas que nossa escola e nossa comunidade apresenta: 

 Agressões verbais e físicas entre alunos; 

 Gravidez precoce 

 Bullying 

 Integração desses alunos às rotinas escolares; 

 Evasão e desinteresse dos alunos; 

 Baixo rendimento escolar; 

 Ausência da comunidade na escola. 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Baseando-se no “Diagnóstico de Vulnerabilidade Escolar” e no Mapeamento dos Recursos Comunitários, 

identificamos algumas questões prioritárias que o Professor Mediador Escolar e Comunitário deverá se 

dedicar.  

A presente proposta de trabalho deverá articular práticas baseadas em conhecimentos relativos ao 

Estatuto da Criança e Adolescente, à Constituição Federal, ao Código Civil, as Leis de Diretrizes e Bases e 

a Justiça Restaurativa adaptados ao ambiente escolar e voltadas à prevenção dos conflitos, já descritos 

nos problemas. E temos de ir além, realizando um trabalho pedagógico com a finalidade de melhorar, 

de forma geral, o envolvimento dos alunos com os estudos, diminuindo o cabular aula, a não realizar 

atividades, o não trazer materiais escolares, entre outras ações que dificultam a aprendizagem. 
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A partir desse desafio, pretendemos desenvolver junto ao educando e sua família práticas alternativas 

de resolução de conflitos e violência, respeitando a diversidade, garantindo a todos um ambiente mais 

saudável e prazeroso, onde possam desenvolver suas atividades com responsabilidade e segurança. 

É fundamental que todos estejam engajados neste processo, para isso, é necessário que haja a 

conscientização dos envolvidos. Visto que os jovens ainda não desenvolveram suas habilidades sociais, é 

no ambiente escolar que ele estará num constante processo de aprendizado e é aí que se formará sua 

personalidade. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

 

A comunidade  escolar, como um todo; 

 Alunos 

 Professores 

 Pais 

 Gestores 

 Comunidade 
 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

O presente projeto pretende, gradativamente, atingir os seguintes objetivos: 

 

 Adotar praticas de mediação de conflitos na Unidade Escolar e apoiar o desenvolvimento de ações e 
programas junto a equipe gestora; 

 Orientar os pais ou responsáveis sobre o papel da família no processo educativo orientando em conjunto 
para que estes possam entender o caminho; 

 Orientar a família quanto a procura de serviços de proteção social tais como: 
            atendimento psicológico, médico, jurídico e assistencial; 
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 Encaminhar o aluno para atividades complementares, quando for o caso, por exemplo: estudos dirigidos, 
trabalhos sociais, entre outros; 

 Mediar e articular as relações interpessoais de toda a comunidade escolar a fim de exaltar a conciliação 
de todos; 

 Promover o diálogo e tomar decisões conjuntas; 

 Promover fóruns que discutam os temas: valores sociais, culturais, a importância da família, valorização 
dos estudos, prevenção de acidentes de diferente natureza, regras de trânsito, sexualidade, bullying, 
entre outros; 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Com a aplicação do presente projeto os alunos passarão a: 

 

 Compreender alguns conceitos a respeito de valores sociais como meio para uma boa convivência na 
escola e na sociedade; 

 Realizar atividades com seriedade para desenvolver competências para trabalhar em grupo; 

 Respeitar a opinião do outro; 

 Perceber que a disciplina exigida na escola está diretamente ligada às questões de cidadania e suas 
competências para viver em uma sociedade melhor; 

 Perceber através do diálogo, que seus atos em sala de aula podem refletir da violência existente no seu 
meio social; 

 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para construção de conhecimentos 
relativos a cidadania, relações interpessoais e promoção do diálogo. 

 

O  corpo docente passara a: 

 

 Compreender qual é o papel do professor Mediador Escolar e Comunitário nas ações disciplinares da 
escola; 

 Perceber que deve desenvolver uma parceria com o Professor Mediador Escolar e Comunitário para 
atuar, de forma mais eficaz, junto ao corpo discente e seus familiares; 

 Envolver-se nas atividades formativas relativas à justiça Restaurativa na escola; 

 Demonstrar orgulho e grandes expectativas em relação aos alunos; 

 Desenvolver mais vínculos com a escola, a fim de conhecer melhor seus alunos e a comunidade, o que 
pode reverter maior envolvimento destes últimos com a escola; 
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 Criar conexão com o aluno fazendo com que este se sinta acolhido e importante; 

 Refletir mais sobre suas posturas docentes em relação aos alunos, as suas estratégias de ensino e de 
relacionamento e sua  frequência nas aulas assim como nas  causas e efeitos, possibilitando senso de 
pertencimento; 

 Desenvolver atividades curriculares mais significativas para que possam trazer maior envolvimento do 
aluno e, consequentemente, mudança positiva em seu comportamento; 
 

A comunidade passará a: 

 

 Ver a escola como um lugar que repele o preconceito, a discriminação e a violência de toda natureza; 

 Ajudar a escola orientando melhor seu filho; 

 Participar mais dos processos educativos, das construções coletivas pedagógicas e das avaliações 
institucionais da escola a fim de encontrarem, através do diálogo, resoluções para os problemas da 
comunidade escolar; 

 Compreender que a família tem grande influência sobre o comportamento do filho e que a escola é sua 
aliada, não sua oponente; 

 Ter mais confiança e amizade pela escola. 
 

Metodologia 

 

 Formação docente em ATPC através de leitura dirigida, debates e busca de soluções. Os temas abordados 
serão aqueles relativos aos problemas presentes nas relações interpessoais de nossa comunidade escolar 
e novas posturas docentes (estratégias e avaliações sobre as condutas humanas); 

 Reunião de pais diferenciadas: ao professores, juntamente com a equipe gestora selecionando temas 
importantes à formação das famílias que compõem nossa comunidade. Estas pequenas palestras 

ministradas em uma sessão aberta e organizada no pátio  escolar, podendo utilizar recursos áudio 
visuais para prender a atenção dos presentes e possibilitar uma participação coletiva. Podemos, 
ao final de cada palestra, perguntar aos presentes que assuntos nossa equipe escolar poderia 
abordar para que a comunidade possa usufruir os conhecimentos que a escola pode oferecer; 

 Reunião com o Grêmio Estudantil e alunos representantes de turmas: estas reuniões devem ter 
caráter descontraído para que os alunos possam se manifestar livremente, respeitando o espaço, 
a opinião do outro e utilizando-se de criticidade com criatividade. Pode ser direcionada através 
de um tema ou acontecimento, buscando sempre sugestões para superação dos problemas; 

 Reuniões com alunos que apresentam dificuldade na convivência cotidiana discriminam, 
agridem, ameaçam, praticam bullying, etc: através de vídeos, rodas de conversa, pesquisas, 
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internet, estes alunos serão estimulados e sensibilizados a transformar seu modo de agir em 
relação ao outro. Em alguns momentos a família pode ser envolvida na atividade; 

 Reuniões com responsáveis e alunos que sofrem agressões, ameaças, bullying, racismo, 
discriminação, etc, essas reuniões deverão ter um caráter de conhecer profundamente o 
problema, discuti-lo e buscar soluções através do diálogo e da Justiça Restaurativa. 

 

Temas importantes: 

 

 Bullying; 

 Drogas e gravidez precoce; 

 Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 Educação um direito da criança, um dever da Família e do Estado; 

 Civismo; 

 Sociedade/Comunidade. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

 Roda de conversa abrangendo temas específicos; discriminação, drogas, violência, bullying, gravidez, 
sexualidade, preconceito, respeito, etc; 

 Palestras; 

 Uso de vídeos, textos e artigos de opinião; 

 Debates; 

 Leituras diversas utilizando a biblioteca. 
 

FORMAS DE RESGISTROS 

 

 

 As reuniões serão registradas em forma de atas em livro próprio; 

 Os atendimentos, sob forma de relatórios, fichas individuais do aluno; 

 Fotos dos projetos realizados. 
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RECURSOS 

 

 Testos abordando temas como: violência, respeito e conflitos; 

 Internet; 

 Musicas; 

 Vídeo; 

 TV; 

 Xerocopiadora. 
 

AVALIAÇÃO 

 

 

A avaliação será contínua. No entanto, reservaremos espaço mensal, nas ATPCs, para análise dos resultados que, 

gradativamente, serão alcançados com as ações do presente projeto. E, de forma coletiva, em conjunto com a 

Equipe Gestoras e professores, um instrumento será construído de maneira a mostrar se os objetivos estão ou 

não sendo atingidos para, se necessário, redimensionar as estratégias ou prever novas ações, ou ainda, dar 

continuidade ao que já está em andamento. 

 

 

                                                                                                           Meridiano, março de 2014. 

 

PMEC- LUCIENE BERETA BORGES GONÇALVES. 
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Mediadora: Luciene Bereta Borges Gonçalves 

PLANO DE PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO(PMEC) 

 

Justificativa: 
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A escola  é o espaço em que se dá o encontro de “diferenças” portanto é o lugar ideal para o  

exercício da tolerância, mas não é isso que ocorre, pois a escola se transformou  num palco de 

uma realidade  que manifesta todos tipos de agressões verbais e físicas. 

Durante o processo busco desenvolver um olhar mais observador nas relações sociais da 

escola tanto dos alunos quanto professores  e demais profissionais ligados a este  espaço 

escolar. Sendo assim, atentado para os sinais de violência apresentados, procurando 

intermediar as situações, neutralizar problemas  de agressões e assessorar as vítimas. 

  

Público alvo: 

 

Alunos de Ensino fundamental II  

Alunos do Ensino Médio  

 

Objetivo geral: 

 

O objetivo é colaborar na melhor formação dos adolescentes no exercício da tolerância as 

diferenças, sem perder o foco da reeducação dos demais envolvidos (pais , responsáveis e 

profissionais da educação envolvidos) 

 

Objetivos específicos: 

 

Reduzir significativamente ocorrência de violência e vandalismo na Unidade Escolar. 

Sensibilizar através do conhecimento e da promoção de ações voltadas para o  respeito e 

valorização das diferenças, promoção da cultura da paz e dos princípios universais do respeito 

à igualdade e à dignidade humana. 

 

Metodologia, estratégias de ação e recursos necessários: 
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Criar condições  favoráveis através de projetos como ( bullying, saúde bucal, prevenção das 

DSTs/Aids, prevenção de álcool e drogas, prevenção de doenças, higiene pessoal e etc), para 

que os  envolvidos sejam   capazes de aprender com as diferenças, fortalecendo  o exercício 

da tolerância  que é capaz  de superar os  preconceitos e  os conflitos que nascem no choques  

de idéias e valores através de uma metodologia investigativa e dialéticos. 

 

Indicadores de resultado: 

 

Os projetos envolvem parceiros com (Professores, Escola da Família, Grêmio Estudantil, 

Dentista, Enfermeiras, Conselho Tutelar, Sala de Leitura, Palestrantes e etc) para mudanças 

de atitudes, relatos de professores, inspetores de alunos, alunos e outros envolvidos. 

A observação de momentos coletivos dos grupos como horário de intervalo (recreio). 

Diminuição de ocorrências registradas e denunciadas. 

 

Ações mantidas: 

 

Observação, intermediar e mediar os conflitos relacionados á manifestação de toda e qualquer  

violência na escola. 

Atendimento aos alunos, pais e professores. 

Esclarecimento sobre o papel do professor mediador na U.E 

 

Ações redimensionadas: 

Além da observação intermediar, mediar os conflitos e atendimento às vítimas da violência, para isso 

tomar  algumas iniciativas preventivas tais como: aumentar a supervisão durante os intervalos e nas 

 salas de aula para falar sobre conflitos no espaço escolar como menosprezo, apelidos, ou rejeição de 

alunos por qualquer que seja o motivo. 
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Novas ações: 

 

Dentro do possível, promover a sensibilização e reflexão sobre os conflitos através de textos, 

vídeos e outros recursos. 

Incentivos à pratica de esporte, dança e música. 

Promover debates sobre as violências, respeito mútuo e a afetividade tendo como foco as 

relações humanas e a Cultura para Paz”. 

 

Avaliação Final: 

 

Realizando projetos que se dará no ano letivo de 2014 através da observação da escola como 

um todo, na redução da violência nas suas mais variadas manifestações  no ambiente escolar 

e a cultura da paz passou a  fazer parte da rotina da escola com ações atitudinais e não apenas 

conceituais.  
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EE DONATO 

MARCELO BALBO 

 

 

 

 

 

PROJETOS 

 

 

 

2014 
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E.E. “Donato Marcelo Balbo” 

Meridiano 
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Professoras Responsáveis: 

Neide Joana de Freitas Alves 

Renata Cunha. 

2014 
 

  

 

 

PROJETO: SALA DE LEITURA 2013 

I) INTRODUÇÃO: 

Somente a arte do aprender é que pode nos  ensinar. 

Rosalino de Souza 

 

  A proposta pedagógica desta Escola estará centrada nos quatros pilares com princípios 

básicos para a educação estabelecidos pela UNESCO, que são: 

 

1. Aprender a Conhecer:- Incentivo à pesquisa e a busca constante de informação e 

comunicação existente nas Unidades e extra unidade para busca do conhecimento. 

2. Aprender a Fazer:- o prazer pela descoberta deverá ser incentivado através dos recursos 

da Ciência e tecnologia na busca de uma melhor condição além de elevar os padrões de 

vida proporcionando bem estar das pessoas e uma educação geral além de formação para 

o trabalho. Uma vinculação entre a educação escolar e as práticas sócias e trabalho. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

 
Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139-email-e027005a@see.sp.gov.br 
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3. Aprender a Conviver:- Estabelecer relações de interdependência com o mundo  moderno 

e com  as pessoas na busca de uma compreensão mútua de intercâmbios pacíficos e 

harmoniosa com a comunidade local, nacional e global. Desenvolver constantemente uma 

educação com ênfase na aprendizagem da convivência. 

4. Aprender a Ser:-  A unidade assume a missão de desenvolver integramente a 

personalidade do educando de forma a contemplar a exploração dos talentos incrustados 

no fundo dos seres humanos como a memória, o raciocino, a imaginação, a capacidade 

física, o sentido de estética,a facilidade de comunicar-se com os outros além do carisma 

natural na busca da compreensão de si mesmo e de outros. 

 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos do Ensino Fundamental e Médio ,Professores, funcionários e Comunidade Local. 

 

II) JUSTIFICATIVA: 

 

A sala de leitura deve ser um lugar para atrair e despertar os alunos para um ambiente que 

lhe oferecerá prazer, ampliação de horizontes , desenvolvimento de habilidades básicas e 

conceitos de aprendizagem. È um espaço em que os alunos aprenderão a ler por vontade 

própria ; a agir como protagonistas para melhorar a leitura na escola e a serem estudantes 

especialistas em aprender. 

 

 

 

III) OBJETIVOS: 

 

 Manter o acervo atualizado, a fim de conscientizar o aluno para a importância do hábito 

de leitura; 

Compreender a linguagem como forma de construir conhecimento por meio de práticas que 

tenham como ponto de partida e chegada o uso da língua/linguagem e posterior 

participação nas diversas práticas sociais de comunicação; 

 Organização de atividades linguísticas de forma  a estimular  o senso criativo e crítico 

dos alunos; 

Oportunizar diversos tipos de leituras (individual, compartilhada, silenciosa etc) promovendo 

momentos de sínteses das aprendizagens em sala de aula; 
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 Propor leituras de gêneros literários (contos, crônicas, etc) e periódicos (jornais , revistas 

etc) variados tornando o leitor apto à crítica social. 

 

 

IV) DESENVOLVIMENTO: 

 

As ações previsíveis ao projeto da Sala de Leitura para esse ano englobam atividades 

das mais variadas possíveis na área em questão. Espera- se para tanto harmonia entre 

gestores ,professores e funcionários, pais  e comunidade em geral na execução do 

mesmo, uma vez que esse projeto assumirá proporções de forma promover uma 

ampliação  do repertório primeiramente linguístico do aluno e , posteriormente, 

mudanças de hábito no que concerne ao prazer da leitura com se segue: 

 

A) PROJETO LEITURA COMPARTILHADA PELO PROFESSOR EM SALA DE AULA: 

 

Nessa proposta, o professor da sala de aula, no primeiro período de aula realiza uma 

leitura de gêneros variados aos alunos. O professor nesse período assume a função de 

interlocutor e o aluno ouvinte. 

 

B) PROJETO ‘SEMEADORES DA LEITURA’ – POESIA, ROMANCE, MITOS, CRÔNICA, 

CONTO, LENDAS: 

 

Nesse projeto desperta-se o interesse de leitura dos mais variados gêneros,como 

também “contação de história”, com  participação dos professores, alunos, funcionários, 

pais; enfim, todos que desejarem participar desse momento cultural. 

 

C) RODAS DE INDICAÇÃO DE LEITURA: 

 

Rodas de conversa onde o aluno/ leitor traz o livro que leu na semana/ mês para indicar 

uma leitura, compartilhando com o grupo, as razoe de sua indicação. 

 

 

D) DIA “D” DA LEITURA: 

Um dia especial onde se enfatiza de forma dinâmica e prazerosa a importância do ato de 

ler, por meio de apresentações de trabalhos realizados na SL, bem como resultados de 

trabalhos de pesquisas em sala de aula.  
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E) VISITA A PEÇAS TEATRAIS E EVENTOS CULTURAIS EM GERAL 

 

Participação em eventos culturais, participação literária nos eventos de Programa Escola 

da Família; visitas às sessões de teatro, cinema,etc. 

 

F) NOSSO DIÁRIO 

 

O aluno /leitor participa de forma espontânea relatando através de resenhas sua  

vivência com leitor autônomo e participativo. 

 

G) MALA VIAJANTE: 

 

O aluno leva para casa uma mala com alguns livros de diversos gêneros literários e 

periódicos em  geral, afim de que seus familiares participem do hábito e prazer da 

leitura. Após isso será feito um mural de indicação – um espaço em que alunos, 

professores, funcionários e pais exponham informações sobre o livro lido de maneira 

que incentivem outras pessoas lê-lo. 

 

H) INTERVALO DINÂMICO: 

 

Nesse momento, a Sl promoverá sessões de vídeos educativos, livros, revistas e jogos 

com forma de entretenimento e de desconcentração aos alunos de  toda escola, a fim de  

que os alunos adquirem o prazer da leitura. 

 

I) LEITURA INTERDISCIPLINAR  

 

Nesse projeto, estaremos envolvidos dando suporte na leitura junto  com os professores 

do Ensino Fundamental e Médio, a fim  de desenvolvermos leitura de Clássicos de 

autores renomados ,e também nas Olimpíadas Escrevendo o Futuro. 

 

J) GINCANA LITERÁRIA COM A PARTICIPAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DA ESCOLA 

DA FAMÍLIA E O GRÊMIO ESTUDANTIL: 

 

Nesse evento, haverá diversas apresentações envolvendo os alunos da escola, em que 

enfatizará momentos culturais diversos (dança, dublagem, xadrez e etc.), a fim de que os 

alunos desenvolvam e valorizem sobre um olhar diferenciado, questões sociais e 

culturais. 
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K) LEITURAS DIGITAIS: 

 

Por meio do site HTTP://e-livros.clube-de-leituras.pt/index.php, o professor auxiliara, o 

aluno no uso e escolha do livro online contido neste sítio. 

 

V) AVALIAÇÃO: 

 

Será contínua durante todo processo, fazendo uma reflexão sobre os aspectos positivos e 

negativos cujo objetivo é fazer reformulação e adequação necessária, buscando melhoria para 

o projeto. 

 

 

“Cada dia que você conseguir, convencer um aluno, a ler uma página de um livro, terá 

praticado a mais pura das ações”. 

OLGA BALBO FERREIRA FONTES 

 

VI) BIBLIOGRAFIA 

 

Currículo do estado de São Paulo. 

Caderno do Professor: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Leitura e Produção de 

texto. 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. PA: Artmed, 1998. 

LIMA, R.C.P. (org). Leituras: múltiplos olhares. Campinas, SP. Das letras, 2005. 

PRIETO, Heloisa. Quer ouvir uma história? Lendas e mitos no mundo da criança. SP, 

Angra, 99. 

BAMBERG, Richard. Como incentivar o gosto pela leitura. 

 

 

 

 

 

 

http://e-livros.clube-de-leituras.pt/index.php
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RELATÓRIO DA SALA DE LEITURA 2013 
 

 A sala de Leitura da EE DONATO MARCELO BALBO possui uma boa estrutura, acervo 

diversificado e organizado. No entanto, para tornar esse espaço atrativo aos jovens sob o que se refer 

ao hábito de leitura, pesquisa, protagonismo, crescimento pessoal, exercício da cidadania, etc. 

embasado nas quatro principais aprendizagens para a educação deste século – ser, conviver, conhecer e 

fazer – realizou-se um variado esforço a fim de que obtivéssemos resultados esperados no processo de 

ensino-aprendizagem dos nossos alunos. 

 No transcorrer do ano de 2013 foram desenvolvidos diversos projetos, os quais são citados 

abaixo, de acordo com orientações dos módulos Inicial e avançado ás responsáveis pela sala de leitura. 

 Renovação do espaço visual. Com o intuito de atrair todos os jovens para serem 

freqüentadores da Sala de Leitura; 

 Reunião com as lideranças juvenis, a fim de apresentar a proposta do projeto “Superação 

Jovem” na sala de leitura; 

 Orientação aos alunos no período inverso de aula como: atividades, pesquisas, seminários, 

teatro, leituras, etc. 

 Reuniões semanais com os jovens participantes do Projeto Superação jovem, nos desafios 

de leitura livre, estudo e pesquisa e protagonismo juvenil; 

 Participação dos alunos do Projeto Superação Jovem na novena de Nossa Senhora 

Aparecida; 

 Realização do Projeto sabores da Leitura sobre Mitos, Lendas e Poesias; 

 Roda de leitura; 

 Cantinho da leitura; 

 Envolvimento do grêmio Estudantil na festa do Halloween; 

 Projeto Leitura de cada Dia; 

 Projeto Jornal Falado; 

 Projeto Prevenção Também se ensina 

 Show de talentos; 

 Passeio à peça teatral no Teatro Municipal de Fernandópolis; 

 Premiação aos alunos leitores de cada bimestre 

 

Sob o que concerne ao atendimento da sala de Leitura, pode-se concluir que os 

profissionais envolvidos no ambiente da sala de Leitura demonstraram interesse, apoio, 

companheirismo e ajuda mútua em todo o período recorrente aos projetos desenvolvidos. 

Também durante o ano atendemos com êxito os leitores da comunidade. Nesse sentido, 

acredito, que com essa parceria desses profissionais – e não somente desses – contudo, de 

toda comunidade escolar (inclua-se aqui gestores, funcionários, pais e comunidade em 

geral) é certo que nesse ambiente delimitam-se novos rumos a um país de novos leitores e, 

consequentemente, cidadãos atuantes no meio social, obtendo ampla melhoria na vida de 

todos os envolvidos nesse processo. 

 

 

 

Professoras da Sala de Leitura:- 

 

- Neide Joana de Freitas Alves 

- Renata Piovesan Molina da Cunha 
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 PROJETO ECLUSA – CULTURA É CURRÍCULO 

 

Titulo: Rio Tiête – Problemas Ambientais 

 

Escola: Donato Marcelo Balbo 

 

Professor responsável: Reinaldo Mendes da Silva 

 

Publico Alvo: 

 

 

 

 

 

Período de realização: 26/05/2014 à 31/10/2014 

 

 

 

JUSTIFICATIVAS: 

 

O tema escolhido visa à compreensão sistematizada dos alunos sobre os recursos hídricos, nos grandes centros e 

no interior dos estados, tendo como foco o Rio Tietê, o funcionamento da usina hidrelétrica e a importância da 

eclusa como facilitador do transporte marítimo, no escoamento de mercadorias através da hidrovia. 

----- Alunos 

----- Professores 

----- Comunidade 

----- Outros: 
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O projeto será subsidio para elevar o índice das avaliações internas e externas da unidade escolar, pois 

proporcionará condições do desenvolvimento de ações interdisciplinar, com o enfoque nas competências e 

habilidades que compõe o currículo de Geografia do Estado de São Paulo, visando a Educação Ambiental 

Sistematizada, Sustentável e Critica. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Conhecer a estrutura e importância de uma Usina Hidrelétrica; 

 Oportunizar ao aluno que vivencie outros meios de transporte (embarcação); 

 Mostrar aos alunos a importância das hidrovias para o desenvolvimento do estado; 

 Observar a infra-estrutura de uma eclusa e sua importância; 

 Apreciar e analisar as transformações ocorridas no percurso do rio; 

 Proporcionar aprendizagem interdisciplinar; 

 Despertar uma analise critica sobre o processo de urbanização e industrialização que tem gerado sérios 
problemas ambientais no Rio Tietê; 

 Incentivar a participação efetiva de toda a equipe escolar, visando reverter ou minimizar os problemas 
ambientais de caráter local e global em prol de um mundo sustentável; 

 Analisar os inúmeros problemas da sociedade em que vive e refletir sobre ações e contradições. 
 

 

METAS: 

 

 Envolver 100% (cem por cento) dos alunos do 9° ano A, do Ensino Fundamental, oportunizando a um 
maior senso critico sobre as questões ambientais; 

 Quantificar o universo a ser atingido 

 Elevar em 10% (dez por cento) os índices das avaliações externas e internas.    
 

 

 

PROCEDIMENTOS: 
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 Pesquisa na sala de informática sobre a qualidade da água na nascente do rio, na região da grande São 
Paulo e na região de Buritama; 

 Produção de cartazes elencando os benefícios e os problemas apresentados em cada região; 

 Visita á Usina Hidrelétrica, passando pela Eclusa, entendendo o seu funcionamento e sua importância. 

 Produção de texto tendo como subsídio a observação dos alunos durante a visita de campo; 

 Exposição em seminário envolvendo os discentes desta U.E 
 

 

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS UTILIZADOS  

Relacionar todos os equipamentos/materiais/serviços necessários para execução do projeto. 

    Qtde                                       Material/Descrição  

        Transporte para  Embarcação com Eclusagem em Buritama 

         

  

 

 

RECURSO FINANCEIRO NECESSARIO: 

 

- O recurso financeiro será definido á partir do momento que a verba for disponibilizada pela Diretoria de Ensino. 

 

 

Qtde Unidade Descrição Valor Unitário (R$) Tipo Valor Total 

(R$) 
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A 

definir 

unidades Embarcação com 

Eclusagem no Rio 

Tietê 

60,00 Transporte 

339033 

 A pesquisar 

A 

definir 

 Transporte para 

Buritama/SP 

pesquisar  pesquisar 

      

 

 

 

Observação:  

Será fretado um ônibus para transportar os alunos até Buritama/SP, onde está localizado o barco. A embarcação levará 

os alunos para uma aula prática com duração de três horas sobre o lago de Nova Avanhandava,visitando locais atrativos 

e naturais, os alunos irão aprender sobre a fauna e flora da região participando do processo de eclusagem, no qual se 

aprende todo o funcionamento da usina hidrelétrica e da eclusa. 

  

 

 

Bibliografia 

Relacionar fontes de pesquisa bibliografia 

Autor  Titulo Edição Ano Páginas 

SEE/SE Caderno do Professor V. 3 1ª 2009 23 á 29 

SEE/SE Currículo da área de 

Ciências Humanas e suas 

Técnologias 

1ª 2010 21 

Isabel Cristina 

de Moura 

Educação Ambiental: A 

formação do sujeito 

1ª 2008 01 á 258 
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Carvalho ecológico 

Carlos 

Tramontina 

Tietê : Presente e Futuro 1ª 2011 01 à 234 

 

-A proposta do livro “Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico” é contribuir para a formação de 

sujeitos capazes de compreender o mundo e agir nele de forma crítica. 

-No livro “Tietê: Presente e Futuro” o autor conta a história do acompanhamento feito durante uma reportagem 

sobre o rio Tietê, registrando cada dia de sua expedição e propondo uma discussão sobre as relações entre 

sociedade e natureza, desenvolvimento econômico e meio ambiente. 
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ProEMI 

CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE REDESENHO CURRICULAR 

 

MACROCAMPO OBRIGATÓRIO: LEITURA E LETRAMENTO 

 

INTRODUÇÃO 

Ler e escrever para adquirir cultura leitora, a leitura significativa através de estratégias de leitura e compreensão relacionada ao tipo de texto (gênero) 

suporte, inferência, seleção, antecipação, construção de sentido e verificação é o princípio que une todas as disciplinas na escola, é responsabilidade de 

todos os professores de todas as áreas. Um desafio que a escola precisa enfrentar para criar possibilidades de participação dos jovens, lendo, falando e 

escrevendo em situações significativas do cotidiano escolar. 

O letramento não se dá pela insistência em mecanismos de decifração. Ele se constrói no confronto e na partilha de conhecimentos. 

Segundo Magda Becker Soares, letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e 

façam parte da vida do aluno. 
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JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista as dificuldades dos alunos em ler, interpretar, compreender e argumentar textos das diversas áreas do conhecimento 

verificou-se a necessidade de um projeto voltado para a leitura numa perspectiva de Letramento que possibilite a formação de sujeitos nas 

diferentes esferas da vida social. Tendo em vista o desenvolvimento social, pretendemos ajudar por meio deste projeto desenvolver nos 

alunos a competência da leitura e da escrita necessárias para  o exercício da cidadania. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 Estimular o educando para o domínio das linguagens, formando assim leitores autônomos, reflexivos e atuantes na sociedade em que vivem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar e incentivar o interesse pela leitura; 

 Enriquecer o vocabulário; 

 Relacionar criticamente, na produção de um texto, informações das diferentes áreas do saber; Desenvolver as habilidades lingüísticas: 

falar, escutar, ler e escrever; 
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 Compreender a intenção, o ponto de vista de quem escreve fazendo uma leitura crítica, reconstruindo o sentido, segundo suas 

vivências, ampliando sua visão de mundo; 

 Trabalhar a leitura com diferentes objetivos: busca de informação,  de prazer, para comunicar um texto a um auditório, etc; 

 Contribuir para formação de  leitores  autônomos e competentes; 

 Propor atividades em que os alunos tenham que perguntar, prever, recapitular, opinar, resumir, comparar opiniões, confrontar...; 

  Desenvolver as competências leitora e escritora. 

 Argumentar de forma eficaz com segurança, aderência e tenacidade. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Ler e escrever hoje são competências importantes para todas as disciplinas e profissões, de modo que devemos orientar e trabalhar 

com nossos alunos para que sejam capazes de ler, interpretar e contextualizar essa leitura no seu dia a dia. 

 Para tanto, através do trabalho interdisciplinar, a nossa proposta é: 

 Visitas periódicas à Sala de Leitura para manusear livros de diversos gêneros, revistas  e jornais para escolher a leitura de sua 

preferência, leitura por prazer;  

 Acesso as novas tecnologias para leitura de livros e textos digitais na sala de informática; 

 Leitura e análise de mapas, gráficos e tabelas comparando os dados dos mesmos; 
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 Análise de filmes e produção de resenhas; 

 Leitura e análise obras de arte, identificando período histórico, literário e geográfico; 

 Ler e extrair as idéias implícitas e explicitas dos textos e livros para produção de Artigo de Opinião; 

 Leitura de mapas e linhas do tempo; 

 Comparação de culturas e épocas diferentes; 

 Produção de documentário áudio visual; 

 Leitura de textos e artigos científicos específicos; 

 Sarau para apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos; 

 

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS 

Todas as disciplinas do Ensino Médio. 

 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do Ensino Médio  

RECURSOS NECESSÁRIOS  

 2 pen drive de 8 Gb; 
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 100 Mangás (Gibis Japoneses); 

 10 documentários diversos; 

 10 Biografias de grandes artistas; 

 1 caixa de DVDs virgens; 

 Livros Best Sellers; 

 15 livros vidas secas; 

 15 livros Dom Casmurro; 

 Revistas diversas; 

 DVDs de filmes; 

 Obras de Arte; 

 Mapas: Brasil Político, Brasil Físico, Mundi Político, Mundi Físico, Globo e 30 Atlas. 

 

 

 Excluir Categoria Item Unidade Quantidade Valor Unitário Capital Custeio Parcela 

 

Material de informática Pendrive(s) Unidade 4 50,00 

 

200,00 1 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6404


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

336 

 

 

Material bibliográfico 
Atlas para acervo 

bibliográfico 
Unidade 30 15,00 450,00 

 

2 

 

Material pedagógico Mapa(s) de papel Unidade 10 15,00 

 

150,00 1 

 

Material de informática Pendrive(s) Unidade 2 30,00 

 

60,00 1 

 

Material de informática DVD(s) virgem(ns) Unidade 100 0,80 

 

80,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Papel sulfite Resma 10 13,00 

 

130,00 1 

 

Material pedagógico 
Livro(s) para uso do(s) 

aluno(s) 
Unidade 151 40,00 

 

6.040,00 1 

 

Material pedagógico Mapa(s) de papel Unidade 10 15,00 

 

150,00 2 

 

Material pedagógico 
Livro(s) para uso do(s) 

aluno(s) 
Unidade 151 40,00 

 

6.040,00 2 

Totais: 

   

468 218.8 450.00 12850 

 

 

METAS 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6404
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6404
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6404
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6404
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6404
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6404
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6404
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6404
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Que os alunos melhorem em 40% a sua leitura e interpretação de textos 

 

 

OBJETIVOS 
- Estimular o educando para o domínio das linguagens, formando leitores autônomos, reflexivos e atuantes na sociedade em que vivem; 
 - Despertar e incentivar o interesse pela leitura;  
- Enriquecer o vocabulário;  
- Relacionar criticamente, na produção de um texto, informações das diferentes áreas do saber; 
 - Desenvolver as habilidades linguísticas;  
- Compreender a intenção, o ponto de vista de quem escreve fazendo uma leitura crítica, reconstruindo o sentido, segundo suas vivências, 
ampliando sua visão de mundo;  
- Desenvolver as competências leitora e escritora; 
- Argumentar de forma eficaz e com segurança. 
 
DETALHAMENTO 
- Leitura de diversos gêneros; 

- Acesso a novas tecnologias para leitura de livros e textos digitais; 

- Análise de filmes e produção de resenhas; 

- Produção de documentário áudio visual; 
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- Sarau: apresentação dos trabalhos dos alunos. 
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ProEMI 

CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE REDESENHO CURRICULAR 

MACROCAMPO OBRIGATÓRIO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DA E.E. DONATO MARCELO BALBO 

 

INTRODUÇÃO 

A iniciação científica é um instrumento que introduz o estudante na prática da pesquisa científica a fim de descobrir seu potencial 

promissor. É o primeiro contato direto do estudante com a atividade científica que o leva a se engajar na pesquisa, tendo oportunidade de 

estudar e desenvolver um determinado tema, usando as metodologias adequadas. As plantas fazem parte do meio ambiente escolar, 

ocupando jardins, corredores, locais esportivos de outras formas de lazer e estudo dentro da escola. Sendo assim, dada sua utilidade e ao 

encanto natural que sempre exerceu e exerce sobre o homem, o seu estudo como ponto de partida para uma iniciação científica é bastante 

promissor. A identificação e caracterização das plantas tornam-se um meio da realização de um projeto de pesquisa, contribuindo também 
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para a formação de uma nova mentalidade no aluno, levando-o a conhecer e aplicar a metodologia científica e podendo envolver várias áreas 

do conhecimento científico em sua execução. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Este projeto visa o incentivo e a valorização da formação cientifica na educação básica. Atividade de iniciação científica promove o 

contato direto com a atividade de pesquisa, permitindo o aprendizado e aplicação de técnicas e métodos científicos. Permite, ainda, 

desenvolver o pensamento de forma criativa e a resolver problemas que nem sempre têm solução padronizada. Pela necessidade de relatar 

a pesquisa realizada, você tem a oportunidade de aprender a escrever um relatório ou artigo científico e a expor o seu trabalho em público. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Despertar o interesse do aluno em desenvolver pesquisas científicas. 

Buscar as respostas para as questões levantadas;  

 Construir aprendizagens significativas;  

 Interagir com o grupo envolvido no projeto;  

 Participar de forma ativa do processo de pesquisa;  
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 Interpretar informações;  

 Desenvolver habilidades de leitura e escrita;  

 Utilizar os recursos existentes no laboratório de ciências;  

 Pesquisar na internet e em literatura específica a ser citada a seguir, artigos que colaboram para o desenvolvimento das pesquisas; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Observar as plantas da escola e seu ciclo natural durante um ano. 

Estudar sua organografia e seu meio ambiente através de literatura específica e observação direta. 

Coletar materiais vegetais e observar em laboratório com lupas e microscópios. 

Coletar dados do meio ambiente e analisá-los em laboratório. 

Identificar as espécies que ocorrem na escola utilizando bibliografia específica. 

Descrever as espécies quanto à morfologia, origem usos ou outros atributos a elas aplicados. 

Tabular os dados e organizar em gráficos e tabelas. 

Fotografar e montar álbum ( cartilha ou internet ) contendo a identificação e as pesquisas realizadas sobre as plantas. 

Expor em forma de (Mural, painel, internet,etc) a pesquisa realizada. 

 

METODOLOGIA 
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Propõe-se que o trabalho seja desenvolvido através de observação das plantas, coleta de espécimes, análise das plantas e do meio 

ambiente através de laboratório e literatura e a consequente identificação. Juntamente com as fotos e caracterização, montar o ( painel, Mural 

, artigo ) para exposição e divulgação do trabalho.  

 

AÇÃO 

 Observação das plantas; 

 Coleta de material vegetal; 

 Atividades práticas de laboratório; 

 Pesquisa em Diversas fontes; 

 Identificação das espécies; 

 Tabulação dos dados; 

 Confecção do (mural, etc) 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LORENZI, H. Árvores brasileiras. Nova Odessa : Plantarum, 1998. 3v. 

LORENZI, H. Plantas ornamentais no Brasil. Nova Odessa : Plantarum, 1995. 
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LORENZI, H. ; MATOS, F.G.A. Plantas medicinais no Brasil : terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 4 ed Nova Odessa : Plantarum, 2008. 

LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil : nativas e exóticas cultivadas.4 ed. Nova Odessa : Plantarum, 2008. 

SOUZA,V.C.; LORENZI,H. Botânica sistemática : guia Ilustrado para identificação das famílias de angiospermas da flora brasileira. Nova Odessa : 

Plantarum, 2005. 

 

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS 

Química, Física, Biologia, Matemática, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Educação Física e Língua Portuguesa. 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do Ensino Médio  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Excluir Categoria Item Unidade Quantidade Valor Unitário Capital Custeio Parcela 

 

Máquinas e equipamentos 

de apoio pedagógico 
Microscópio(s) Unidade 1 1.800,00 1.800,00 

 

1 

 

Máquinas e equipamentos 

de apoio pedagógico 
Microscópio(s) Unidade 1 1.800,00 1.800,00 

 

2 

 

Material de laboratório Becker(s) Unidade 10 12,00 

 

120,00 1 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
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Excluir Categoria Item Unidade Quantidade Valor Unitário Capital Custeio Parcela 

 

Material de laboratório 
Lâmina(s) de vidro para 

microscópio 
Caixa 40 6,00 

 

240,00 1 

 

Material de laboratório Termômetro(s) Unidade 4 50,00 

 

200,00 1 

 

Material de apoio a projetos 

de meio ambiente 
Enxada(s) Unidade 2 34,00 

 

68,00 1 

 

Material de apoio a projetos 

de meio ambiente 
Mangueira(s) Metro 50 2,80 

 

140,00 1 

 

Material de apoio a projetos 

de meio ambiente 
Pá(s) Unidade 2 20,00 

 

40,00 1 

 

Material de apoio a projetos 

de meio ambiente 
Tesoura(s) de podar Unidade 3 17,00 

 

51,00 1 

 

Material de apoio a projetos 

de meio ambiente 
Serrote(s) Unidade 2 22,00 

 

44,00 1 

 

Material de apoio a projetos 

de meio ambiente 
Caixa(s) para ferramentas Unidade 1 66,00 

 

66,00 1 

 Material de expediente para 
Papel A4 (resma) Resma 10 13,00 

 

130,00 1 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
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Excluir Categoria Item Unidade Quantidade Valor Unitário Capital Custeio Parcela 

apoio pedagógico 

 

Material de apoio a projetos 

de meio ambiente 
Muda(s) Unidade 400 5,00 

 

2.000,00 1 

 

Material de informática Pendrive(s) Unidade 2 30,00 

 

60,00 1 

 

Material de informática Toner para impressora Unidade 1 180,00 

 

180,00 1 

 

Material de informática Cartucho(s) Unidade 3 30,00 

 

90,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Bloco(s) para rascunho Unidade 10 10,00 

 

100,00 1 

 

Material de apoio a projetos 

de meio ambiente 
Adubo Quilo 10 9,00 

 

90,00 1 

 

Serviço(s) de transporte 

Transporte de docentes e/ou 

estudantes em excursão ou 

passeio educativo 

Serviço 1 1.900,00 

 

1.900,00 1 

 

Material de laboratório 
Lâmina(s) de vidro para 

microscópio 
Caixa 40 8,00 

 

320,00 2 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
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Excluir Categoria Item Unidade Quantidade Valor Unitário Capital Custeio Parcela 

 

Material de laboratório Becker(s) Unidade 10 15,00 

 

150,00 2 

 

Material de laboratório Termômetro(s) Unidade 5 50,00 

 

250,00 2 

 

Material de laboratório Luva(s) de borracha Par 50 5,00 

 

250,00 2 

 

Material de laboratório Luva(s) de borracha Par 50 5,00 

 

250,00 2 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Papel sulfite Resma 20 15,00 

 

300,00 2 

 

Material de informática Toner para impressora Unidade 2 180,00 

 

360,00 2 

 

Material de informática Cartucho(s) Unidade 6 30,00 

 

180,00 2 

 

Material de informática Pendrive(s) Unidade 10 50,00 

 

500,00 2 

 

Serviço(s) de transporte 

Transporte de docentes e/ou 

estudantes em excursão ou 

passeio educativo 

Serviço 1 2.000,00 

 

2.000,00 2 

Totais: 

   

747 8364.8 3600 10079 

 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6428
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Total de Registros: 29 

 

METAS 

Que 50% dos alunos valorizem a formação cientifica na educação básica. 

 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS POR DISCIPLINA: 

Serão trabalhados às bases do currículo da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo 

Química: 

Após as observações será feita a coleta e medição do pH do solo em vários pontos a serem determinados. 

Física: 

 Determinação da temperatura do solo e do ar em vários pontos a serem determinados. 

 Biologia: 

 Coleta e identificação das espécies vegetais existentes. 

Matemática:  

 Análise dos dados químicos, físicos e biológicos e confecção de tabelas e gráficos. 

História:  
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Estudo das relações de uso e preservação dos vegetais pelo homem através do tempo histórico conhecido. 

Geografia:  

 Estudo das condições climáticas, pedológicas e geológicas em geral das regiões de origem das plantas, tanto exóticas como das 

nativas. 

Língua Portuguesa e Literatura:  

  Produção das pesquisas e descrições tanto de vegetais como meio ambiente e da apresentação do produto final. 

Sociologia e Filosofia:  

 Pesquisa sobre a utilização das plantas em diversas culturas e tempos em relação à saúde humana e animal (plantas medicinais), 

curandeirismo, pajelanças, xamanismo, tóxicas, alucinógenas e alimentícias. 

 

   

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto será desenvolvido durante o ano de 2014.  

 RESULTADO ESPERADO  

Espera-se que durante o desenvolvimento das atividades previstas, o aluno valorize a construção do saber cientifico e sistematizado, 

através do incentivo das pesquisas que foram realizadas.    
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AVALIAÇÃO  

A avaliação será diária e contínua, capaz de acompanhar a construção do conhecimento científico na qual o aluno está envolvido. Sob 

essa perspectiva, é necessário utilizar vários instrumentos de avaliação ao longo do projeto, nas atividades individuais e nas em grupo, 

propiciando ao aluno a autoavaliação. 

  

                    

OBJETIVOS  

- Criar espaços investigativos para viabilizar o processo de reflexão da prática educativa, tendo em vista o redirecionamento da práxis em 

desenvolvimento;  

-Identificar, refletir e definir ações para a superação das fragilidades e maximização das potencialidades;  

- Instigar a corresponsabilidade entre os membros da equipe escolar; 

- Avaliar as ações e elaborar abordagens alternativas na busca pela qualidade da educação; 

- Organizar os registros dos projetos e ações da escola para compreender o processo e embasar o prosseguir. 

 

DETALHAMENTO 
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- Sensibilização do corpo docente através da reflexão sobre as metodologias diversificadas; 

- Formação em serviço através de palestra sobre gestão em sala de aula; 

- Estudo e análise de textos e obras sobre gestão da sala de aula. 

ProEMI 

 

MACROCAMPO OPTATIVO: COMUNICAÇÃO, CULTURA DIGITAL E USO DE MÍDIAS 

PROJETO: O TELEJORNAL NA ESCOLA 

 

“Repensando a leitura, a escrita e o uso das tecnologias nos diferentes componentes curriculares”. 
 

JUSTIFICATIVA: 

 

 O Telejornal em sala de aula é excelente material para desenvolver atividades de leitura e escrita, tais como se apresentam na sociedade, 

possibilitando o trabalho com diferentes modalidades de texto. Os alunos aprendem a reconhecer e utilizar diferentes formas de organização textual, bem 

como recursos lingüísticos, próprios de cada modalidade.  
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 Através do trabalho com textos jornalísticos e as tecnologias da comunicação e da informação na escola, discutem assuntos e temas de seu 

interesse, fundamentam sua opinião em fatos reais, analisam diversas interpretações sobre um mesmo fato e entram em contato com um modelo de 

língua padrão bastante próximo do usado no dia-a-dia. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

 O trabalho com o telejornal na sala de aula permite entender o impacto da tecnologia da comunicação em sua vida e o estabelecimento de 

relações com o mundo, através das informações veiculadas, das análises apresentadas. Também possibilita o desenvolvimento de atividades 

relacionadas a diferentes interpretações de um mesmo assunto, o estudo dos recursos expressivos próprios da linguagem jornalística e a análise crítica 

dos acontecimentos.  

 Aproximar o aluno da diversidade de textos que são produzidos culturalmente e da tecnologia é um dos objetivos do ensino de todos os 

componentes curriculares do Ensino Médio. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 
O Telejornal e a Língua Portuguesa 

 

OBJETIVOS: 
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1. Identificar o telejornal como um dos portadores de textos, percebendo a diferença entre eles. 
2. Identificar os diferentes tipos de textos de acordo com a sua finalidade. 
3. Identificar, nos diferentes textos, as estruturas próprias do discurso escrito e falado. 
4. Discutir sobre assuntos e temas atuais, relacionados aos interesses dos alunos. 
5. Identificar as diversas interpretações de um mesmo assunto ou fato. 
6. Produzir textos utilizando as estruturas do discurso escrito. 
7. Produzir textos com clareza e coerência, utilizando os recursos básicos de coesão (conjunções, advérbios, preposições, etc...) 
8. Utilizar textos produzidos pelos alunos em sala de aula. 
9. Identificar as diferenças entre notícia e reportagem. 
10. Compreender os mecanismos do teleprompter utilizado no telejornal.  
 

ATIVIDADES: O contato com diversos jornais 

 

a) Manusear os cadernos para leitura dos acontecimentos ou fatos importantes do jornal. 

b) Selecionar a notícia mais significativa ou textos produzidos pelos alunos e trabalhar os aspectos relacionados à leitura, interpretação e à produção de 

texto. 

c) Trabalhar as notícias através do: 

- levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto tratado no texto; 
- leitura individual e silenciosa do texto; 
- leitura oral (deve ser realizada pelo professor) 
- levantamento das informações sobre o assunto tratado no texto; 
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- estabelecimento de relações entre a notícia desenvolvida num dos cadernos e a primeira página do jornal; 
- identificação e análise da finalidade do texto (para quê e para quem o texto é organizado) 

d) Refletir sobre: 

- as relações dos parágrafos entre si; 
- a organização das frases e palavras no parágrafo e no texto; 
- a escolha dos termos empregados e as relações que desempenham no texto; 
- o sistema de pontuação utilizado como forma de transmitir significações; 
- a escolha do título, relacionando-o ao texto; 
- a coerência entre as idéias apresentadas; 

e) Explicar as características de um telejornal e como se comportam os seus componentes        (âncora, repórteres, editores, câmeras.etc...); 

f) Apresentar aos alunos fragmentos de telejornais de uma determinada rede de televisão com o intuito de mostrar como é composto um telejornal; 

g) Produzir textos, notícias e reportagens sobre o tema discutido e fazer as gravações em DVDs e Pen-drives. 

 

O Telejornal e a linguagem Matemática 

  

OBJETIVOS: 

1. Possibilitar a leitura matemática da realidade. 
2. Propor questões ou problemas mais significativos, próximos à realidade do aluno. 
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ATIVIDADES: 

a) Selecionar uma notícia com informações que possibilitem o trabalho com gráficos e tabelas 

b) Comparar os diferentes tipos de dados oferecidos nos textos jornalísticos, verificando suas relações e funções subsiadoras do texto/informação. 

c) Caracterizar os diferentes tipos de dados que apresentam os textos de um jornal e verificar sua finalidade e significado segundo a linguagem 

matemática.  

d) Construir problemas a partir de pesquisas de notícias de jornal e em grande parte podem subsidiar o trabalho de construção de tabelas e gráficos: 

- estados brasileiros e sua população; 
- população alfabetizada por estado; 
- renda “per capita” 
- tabelas dos campeonatos de futebol; 
- tabelas de previsão do tempo ( no estado e no mundo) 
- nível de emprego; 
- livros mais vendidos; 
- filmes mais assistidos; 
- variações na bolsa de valores, preços de combustíveis, cesta básica e superfulos... 
Discussões referentes à estatística, estimativas, relações de inclusão, medidas, sequências, e outros... 

 

O Telejornal e o conhecimento científico 
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OBJETIVOS: 

1. Fornecer elementos para a compreensão do mundo e suas transformações. 
2. Identificar os vários componentes do ambiente, diferentes características  e propriedades. 
3. Compreender as interações entre os componentes do ambiente e os processos de transformação na dinâmica ambiental. 
4. Perceber a interação entre o ser humano e o ambiente. 
5. Perceber as informações científicas como um meio para a promoção da saúde individual e coletiva. 
6. Relacionar os avanços tecnológicos às necessidades do ser humano. 

 

ATIVIDADES: 

a) pesquisar os conceitos científicos presentes no texto; 
b) selecionar no texto notícias sobre fenômenos ambientais e buscar suas explicações científicas e aqueles que abordam a temática 

ambiental (efeito estufa, chuva ácida, agrotóxicos, efeito El Niño, reciclagem, poluição, despoluição do rio Tietê, enchentes, desmatamento, 
queimadas, monocultura da cana de açúcar  e suas conseqüências na agricultura 

c) discutir questões referentes às profilaxias na área da saúde. 
d) Pesquisar sobre variações climáticas/ temperatura e estações do ano.  
e) Fazer leituras  e buscar explicações sobre as viagens espaciais. 

 

O Telejornal e o conhecimento Histórico 

   

OBJETIVOS: 

1. Conhecer a sua e outras realidades. 
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2. Comparar o modo de ser e viver das pessoas em diferentes épocas, possibilitando a identificação das mudanças e permanências, semelhanças e 
diferenças, importantes para compreensão de como se realiza o processo histórico. 

3. Perceber que existem múltiplas visões sobre um mesmo evento, não havendo, portanto, uma única forma de interpretação. 
4. Acompanhar a trama dos acontecimentos, estimulando a investigação e o questionamento sobre os temas abordados. 
5. Compreender o dinamismo do conhecimento histórico, demonstrando que as verdades não são únicas e inquestionáveis. 
6. Conhecer a opinião pública dos vários segmentos da sociedade, grupos, entidades, etc... 
7. Contatar aspectos de diferentes culturas, levando a compreensão de que não existe um modo único de viver e pensar, não havendo cultura melhor 

ou pior, mas diferentes. 
 

ATIVIDADES; 

a) selecionar, organizar e discutir artigos pertinentes aos temas em estudo para ampliar o universo do conhecimento sobre os mesmos; 
b) investigar e questionar, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico e criativo do aluno; 
c) localizar a fonte e autoria do artigo; 
d) situar no tempo e no espaço as assuntos tratados no artigo; 
e) identificar os assuntos focalizados; 
f) estabelecer relações entre os temas tratados e a experiência do aluno; 
g) identificar possíveis soluções; 
h) coletar outros artigos de jornais para discussão em classe; 
i) destacar as dúvidas do vocabulário utilizado (Administração regional, licitação pública, arqueologia etc.,) 
j) explorar a questão da origem dos recursos para a execução das obras; 
k) identificar aqueles que participam do evento; 
l) reconhecer o papel de cada segmento. 
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O papel do Telejornal no ensino da Geografia 

 

OJETIVOS: 

1. Favorecer a compreensão das formas de organização do espaço no atendimento às necessidades dos seres humanos. 
2. Conhecer a relação sociedade/natureza que se realiza pela intermediação do trabalho 
3. Propiciar o reconhecimento das diversidades regionais, estabelecidas pela vegetação, fauna, clima e da interação da ação humana com o 

ambiente. 
 

ATIVIDADES: 

a) ampliar as informações a respeito do espaço geográfico; 
b) explorar conceitos próprios do conhecimento geográfico (espaço, tempo, relações sociais, fatos da cidade e do campo); 
c) pesquisar a área de circulação do jornal; identificar a finalidade do artigo; 
d) estabelecer relações entre os problemas apontados e os aspectos do cotidiano; 
e) localizar e elaborar mapas que contemplem a região mencionada no texto, identificando os aspectos que a caracterizam (clima, vegetação, 

atividades econômicas, acidentes geográficos etc...) 
f) criar legendas para identificar os aspectos destacados; 
g) construir um texto (coletivo ou individual) posicionando-se frente ao tema abordado; 
h) eleger mapas, tabelas, para atividades diversas, ex: mapas para previsão de tempo, o aluno poderá codificar os símbolos utilizados pela 

linguagem da climatologia. 
 

AÇÕES: 
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 A culminância desse trabalho se fará com a elaboração de um Telejornal mensal através do processo de leitura de jornais e textos elaborados 

pelos alunos, trazendo para todo o público escolar o noticiário gravado em DVDs e Pen-drives,  que se constitui num produto de grande importância para 

o crescimento tecnológico da comunicação e da informação em situações práticas dos adolescentes, visando a aprendizagem. Os produtos apresentados 

dão visibilidade ao conhecimento construído pelos alunos, possibilitando que tomem consciência de suas conquistas. É fundamental que esse produto 

seja socializado nos vários grupos de convivência, para que todos possam conhecer e valorizar os progressos alcançados. A elaboração do Telejornal 

possibilita que o aluno se exercite na produção de diferentes tipos de textos (informativo, argumentativo, narrativo, publicitário, científico e outros); 

desenvolve habilidades de planejamento, coleta e organização de informações; escolha do texto adequado à sua finalidade; faça revisão e reescrita de 

texto, diagramação e ilustração, utilizando os recursos midiáticos disponíveis na escola. Este trabalho ajudará para que os alunos se tornem protagonistas 

do próprio conhecimento.  

 

 

META:  

 

 Resgatar as dificuldades apresentadas pelos alunos na avaliação do SARESP em relação à competência leitora referente  ao texto 
jornalístico e a meta será em desenvolver o aperfeiçoamento dessa competência com 90% dos alunos para atingir os objetivos propostos. 
Logo o contingente de alunos a serem atingidos será um total 294 alunos. 
 

MATERIAIS UTILIZADOS E RECURSOS FINANCEIRO: 
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xcluir Categoria Item Unidade Quantidade Valor Unitário Capital Custeio Parcela 

 

Máquinas e equipamentos 

de apoio pedagógico 
Aparelho(s) de TV Unidade 1 2.800,00 2.800,00 

 

2 

 

Máquinas e equipamentos 

de apoio pedagógico 

Computador(es) tipo 

notebook 
Unidade 1 2.030,00 2.030,00 

 

2 

 

Máquinas e equipamentos 

de apoio pedagógico 
Filmadora(s) Unidade 1 1.000,00 1.000,00 

 

1 

 

Assinatura(s) de periódico(s) Jornal(is) Assinatura 1 1.440,00 

 

1.440,00 1 

 

Assinatura(s) de periódico(s) Revista(s) Assinatura 1 600,00 

 

600,00 1 

 

Assinatura(s) de periódico(s) Revista(s) Assinatura 2 600,00 

 

1.200,00 2 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Papel sulfite Resma 20 15,00 

 

300,00 2 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Tesoura(s) Unidade 3 10,00 

 

30,00 1 

 

Material de informática DVD(s) virgem(ns) Unidade 100 0,80 

 

80,00 1 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6540
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6540
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6540
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6540
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6540
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6540
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6540
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6540
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6540
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Totais: 

   

130 8495.8 5830 3650 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Entender o impacto da tecnologia da comunicação na vida e o estabelecimento de relações com o mundo através do trabalho com o telejornal na sala de 

aula; 

- Desenvolver atividades relacionadas a diferentes interpretações de um mesmo assunto, o estudo dos recursos expressivos próprios da linguagem 

jornalística e a análise crítica dos acontecimentos; 

- Aproximar o aluno da diversidade de textos que são produzidos culturalmente e da tecnologia; 

- Identificar, nos diferentes textos, as estruturas próprias do discurso escrito e falado; 

- Propor questões ou problemas mais significativos, próximos à realidade do aluno; 

- Relacionar a opinião pública dos vários segmentos da sociedade, grupos, entidades, etc...  

 

DETALHAMENTO 

- Leitura de jornais e revistas; 
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- Elaboração e apresentação do Telejornal, para o público escolar, utilizando os vários recursos tecnológicos da comunicação e informação. 

 

 

 

 

ProEMI 

 

MACROCAMPO ELETIVO: PRODUÇÃO E FRUIÇÃO DAS ARTES 

SARAU LITERÀRIO 

 

INTRODUÇÃO 

Um sarau (do latim seranus, através do galego serao) é um evento cultural ou musical realizado geralmente em casa particular onde as pessoas se 

encontram para se expressarem ou se manifestarem artisticamente. Um sarau pode envolver dança, poesia, leitura de livros, música acústica e também 

outras formas de arte como [[pintura],teatro e comidas típicas. Evento bastante comum no século XIX que vem sendo redescoberto por seu caráter de 

inovação, descontração e satisfação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
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JUSTIFICATIVA 

Sendo o sarau um evento cultural que visa expressar ou manifestar atividades artísticas. O Projeto Sarau da EE Donato Marcelo Balbo 

pretende estruturar ações de promoção da leitura, escrita, oralidade, apresentação em público, ampliação do repertório literário e criatividade, 

propondo a interdisciplinaridade como recurso de aprendizagem, envolvendo todas as disciplinas. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Resgatar a importância da cultura e expressões artísticas. Incentivar o interesse pelos nossos autores, escritores poetas;  

 Compreender a linguagem como forma de expressão e comunicação através das linguagens artísticas: artes visuais, música, teatro e 

dança. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ampliar o repertório literário.  

 Construir maior conhecimento sobre o gênero literário (poesias).  

 Recitar poesias explorando os recursos existentes na oralidade e valorizando os sentimentos que o texto quer transmitir; 

 Aprender a expressar-se num grupo; 
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 Conhecer a prática social de um sarau (e tudo que a envolve) em que as pessoas se reúnem para apreciar e se expressar 

artisticamente, além de interagir com um público ouvinte 

  Apresentar peças teatrais com temas trabalhados na sala de aula e sala de leitura; 

 Expor os trabalhos realizados em sala de aula (stands). 

 Expressar-se através da música e dança tendo como tema obras literárias; 

 Ler e interpretar textos de diferentes gêneros textuais (conto, poemas, letras de músicas, romance. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Pesquisar com os alunos na sala de informática o que é um sarau e como montar e participar de um; 

 

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS 

Todas as disciplinas do Ensino Médio. 

 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do Ensino Médio  

RECURSOS NECESSÁRIOS  
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Excluir Categoria Item Unidade Quantidade Valor Unitário Capital Custeio Parcela 

 

Instrumentos musicais Violão(ões) Unidade 2 605,00 1.210,00 

 

1 

 

Máquinas e equipamentos 

de apoio pedagógico 
Rádio(s) Unidade 2 250,00 500,00 

 

2 

 

Máquinas e equipamentos 

de apoio pedagógico 
Caixa(s) acústica(s) Unidade 1 820,00 820,00 

 

2 

 

Máquinas e equipamentos 

de apoio pedagógico 
Microfone(s) Unidade 1 600,00 600,00 

 

2 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Cartolina(s) Unidade 100 0,40 

 

40,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Estilete(s) Unidade 5 3,50 

 

17,50 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Folha(s) em E.V.A. Unidade 50 1,20 

 

60,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Papel cartão Unidade 20 0,70 

 

14,00 1 

 Material de expediente para 
Papel dupla face Unidade 20 1,20 

 

24,00 1 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
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apoio pedagógico 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Papel laminado Unidade 20 1,50 

 

30,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Toner para impressora Unidade 1 180,00 

 

180,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Pincel(eis) Unidade 10 3,00 

 

30,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Plástico(s) Metro 100 5,90 

 

590,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Tesoura(s) Unidade 5 10,00 

 

50,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Tinta(s) guache Unidade 20 5,80 

 

116,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Pistola(s) para cola quente Unidade 5 18,00 

 

90,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Papel micro-ondulado Unidade 20 2,00 

 

40,00 1 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
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Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Pasta(s) com elástico Unidade 20 2,50 

 

50,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Barbante(s) Unidade 5 6,00 

 

30,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Tela(s) para pintura Unidade 20 10,00 

 

200,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Grampeador(es) Unidade 5 20,00 

 

100,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Refil(is) para cola quente Unidade 100 0,80 

 

80,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Fita(s) adesiva(s) Unidade 30 2,50 

 

75,00 1 

 

Material de informática Pendrive(s) Unidade 2 30,00 

 

60,00 1 

 

Serviço(s) de locação de 

equipamentos e bens 

móveis 

Locação de aparelhagem de 

som 
Serviço 1 600,00 

 

600,00 1 

 

Material para manutenção, 

conservação e pequenos 

reparos de bens móveis e 

Pilha(s) Unidade 5 4,90 

 

24,50 1 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
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imóveis 

 

Serviço(s) de áudio, vídeo e 

fotos 
Fotografia(s) Serviço 1 1.000,00 

 

1.000,00 2 

 

Serviço(s) de locação de 

equipamentos e bens 

móveis 

Locação de aparelhagem de 

som 
Serviço 1 1.000,00 

 

1.000,00 2 

 

Material para manutenção, 

conservação e pequenos 

reparos de bens móveis e 

imóveis 

Pilha(s) Unidade 10 5,00 

 

50,00 2 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Toner para impressora Unidade 2 180,00 

 

360,00 2 

 

Material de informática Cartucho(s) Unidade 6 30,00 

 

180,00 2 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Grampeador(es) Unidade 10 30,00 

 

300,00 2 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Folha(s) em E.V.A. Unidade 100 1,20 

 

120,00 2 

 Material de expediente para 
Plástico(s) Metro 200 5,90 

 

1.180,00 2 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
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apoio pedagógico 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Cartolina(s) Unidade 100 0,50 

 

50,00 2 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Giz de cera Caixa 50 2,80 

 

140,00 2 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Tela(s) para pintura Unidade 37 10,00 

 

370,00 2 

Totais: 

   

1087 5450.3 3130 7251 

 

 

METAS 

Que os alunos melhorem em 40% a sua leitura e interpretação de textos. 

 

OBJETIVOS 

 

- Resgatar a importância da cultura e expressões artísticas, Incentivando o interesse pelos nossos autores, escritores e poetas;  

- Compreender a linguagem como forma de expressão e comunicação através das linguagens artísticas: artes visuais, música, teatro e dança;  

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6483
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- Construir maior conhecimento sobre o gênero literário poesia; 

- Recitar poesias explorando os recursos existentes na oralidade e valorizando os sentimentos transmitidos pelo texto; 

 - Conhecer a prática social de um sarau; 

- Apresentar peças teatrais com temas trabalhados na sala de aula e sala de leitura;  

- Expor os trabalhos realizados em sala de aula (stands);  

- Expressar-se através da música e dança tendo como tema obras literárias;  

 

DETALHAMENTO 

 

-Compreender o contexto de um Sarau e sua elaboração – estudo de vários gêneros textuais e literários; 

- Apresentação de Sarau com todas as manifestações artísticas (dança, música, teatro, exposição de obras, etc). 
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ProEMI 

CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE REDESENHO CURRICULAR 
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MACROCAMPO OBRIGATÓRIO: ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

JUSTIFICATIVA 

 Na busca do aperfeiçoamento, o ser humano, ao longo de sua vida, se depara com muitas derrotas, que devem ser transformadas em 

vitórias, utilizando-se do potencial educativo de cada um. Os obstáculos tornam-se extremamente difíceis de serem transpostos. No ambiente 

escolar, vemos esses obstáculos na forma de problemas de aprendizagem. Por isso, pretende-se com este projeto apontar caminhos, propor 

ações e discutir assuntos importantes para que o acompanhamento complemente com êxito o trabalho realizado em sala de aula. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

              Contribuir para a formação da equipe docente visando o desenvolvimento de habilidades e competências pedagógicas, a fim de 

aprimorar a prática em sala de aula, tendo em vista a melhoria da qualidade de ensino. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Criar espaços investigativos problematizadores para viabilizar o processo de reflexão da prática educativa, tendo em vista o redirecionamento da 
práxis em desenvolvimento; 

 Identificar, refletir e definir ações para a superação das fragilidades e maximização das potencialidades; 

  Instigar a corresponsabilidade entre os membros da equipe escolar. 

  Avaliar a adequação das ações e suscitar abordagens ou percursos alternativos na busca pela qualidade; 

  Organizar os registros dos projetos e ações da escola para compreender o processo e embasar o prosseguir. 
 

METAS 

      

     - Elevar em 10% os índices das avaliações internas e externas, bem como em 5% o avanço dos alunos entre os níveis de proficiência; 

     - Instigar em 50% os professores para a prática reflexiva sobre o fazer pedagógico, mobilizando a ação consciente, clara e objetiva; 

     - Estimular em 305 os pais e 60% os alunos no sentido de responsabilidade para com o sucesso da escola enquanto instituição representante de sua 

comunidade; 

     - Capacitar 30% dos professores para o uso das tecnologias e metodologias diversificadas. 

 

 

PROCEDIMENTOS 
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     O Projeto Acompanhamento Pedagógico, tem por objetivo a construção de uma escola aprendente que cumpre o seu papel social de formadora de 

cidadãos conscientes e transformadores de si, do outro e do mundo a sua volta. Portanto, o projeto propõe as seguintes ações envolvendo toda a 

comunidade escolar: gestores, professores, pais, alunos e funcionários: 

     - Sensibilização do corpo docente para a necessidade de reflexão sobre as práticas da sala de aula através de reflexões, estudos, palestras e 

dinâmicas; 

 

     - Encontros semanais da equipe de gestão para estudos teóricos, organização e reorganização de encaminhamentos, feedback, avaliação e tomada de 

decisões; 

 

     - Conscientização dos docentes, funcionários, equipe de gestão e pais da importância do trabalho em equipe para obtenção de um funcionamento 

integral da escola, estimulando uma relação de igualdade, respeito e consideração mútua; 

 

     - Realização de reuniões da equipe escolar, pais, alunos e colegiados para planejar, repensar, avaliar e coordenar as ações da escola para que haja 

uma participação efetiva na gestão democrática; 
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     - Nas ATPCs – apresentação de práticas bem sucedidas para análise, observação, relatos, incentivos e sugestões do grupo; 

 

     - Estudo de livros sobre o tema Gestão da Sala de Aula: 

 ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Editora Arte Médicas Sul Ltda, 1998; 

 SANTOS, branca. Gestão da sala de aula para prevenção da indisciplina: Que Competências? Que formação? 

 VASCONCELLOS, Celso. Disciplina – Construção da Discplina Consciente e Interativa em sala de aula e na escola, são Paulo: Libertad, 1993. 
 

- Observação da sala de aula com indicadores de observação, histórico de observação e feedback; 

- Orientações para uso dos recursos multimídias e metodologias diversificadas e posterior utilização dos mesmos pelos professores, além da utilização da 

sala de leitura e da informática; 

- Teorização da prática por meio de livros, vídeos, palestras, workshop, seminários e outros; 

- Manutenção do registro do desempenho dos alunos, identificando suas principais dificuldades, analisando as causas do seu baixo rendimento, para um 

acompanhamento pedagógico permanente que permita um diálogo entre Professores como protagonistas equipe de gestão como mediadora e família, 

objetivando a efetivação da aprendizagem; 

 

- Trabalho junto aos alunos na orientação sobre o sistema de avaliação e necessidade de se organizar para o estudo, bem como para a entrega pontual 

de todas as tarefas, a utilização da sala de leitura (incentivo à leitura); 
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- Análise reflexiva junto aos alunos dos resultados gerais e individuais, bem como a busca da superação dos entraves que não permitem o avanço e 

conseqüentemente o sucesso; 

 

- Acompanhamento dos registros de tarefas, advertências, suspensões, encaminhamentos para conselho e reflexão na nação sobre as responsabilidades 

de cada ator na superação da indisciplina, da falta de comprometimento, definição e acompanhamento dessas ações; 

 

- Diálogo constante com alunos, orientando para o estudo e evitando as evasões; 

 

- Através de reuniões, manter contato direto e transparente com a comunidade, construindo um relacionamento harmonioso de forma que os pais 

percebam a importância de sua participação para a concretização de uma Escola de qualidade para seu filho através de dinâmicas, vídeos, depoimentos; 

 

- Realização de conselho participativo; 

 

- Registros das atividades desenvolvidas no projeto através de Portfólios; 
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- Reuniões com alunos representantes de sala e grêmio estudantil para avaliar a aplicação do projeto junto aos alunos para avaliar o desenvolvimento do 

projeto e possíveis ajustes; 

 

- Organização de um evento cultural que terá como objetivo divulgar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos e professores durante o desenvolvimento do 

projeto, visando à socialização das pesquisas e experiências entre os alunos e comunidade; 

 

VI- Avaliação  

 

É necessário compreendermos a avaliação como parâmetro diário para um re-planejar constante da prática pedagógica. A avaliação acontecerá no 

processo ensino-aprendizagem, sendo necessário à aplicação de diversos instrumentos avaliativos para fins de registro, devendo refletir sobre o 

desenvolvimento global do aluno e considerar as características individuais deste no conjunto dos componentes curriculares. 

 

VII- Materiais e serviços 

 

- Livros: 
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 ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Editora Arte Médicas Sul Ltda, 1998; 

 SANTOS, Branca. Gestão da sala de aula para prevenção da insdisciplina: Que competências? Que formação? 

 VASCONCELLOS, Celso. Disciplina – Construção da Disciplina Consciente e Interativa em sala de aula e na escola, São Paulo: Libertad, 1993. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluir Categoria Item Unidade Quantidade Valor Unitário Capital Custeio Parcela 
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Serviço(s) para capacitação 

dos profissionais da escola 
Palestra(s) Unidade 1 1.500,00 

 

1.500,00 1 

 

Serviço(s) para capacitação 

dos profissionais da escola 
Palestra(s) Unidade 1 2.000,00 

 

2.000,00 2 

 

Máquinas e equipamentos 

de apoio pedagógico 
Máquina(s) fotográfica(s) Unidade 1 500,00 500,00 

 

1 

 

Material bibliográfico Livro(s) para uso docente Unidade 7 70,00 490,00 

 

1 

 

Material bibliográfico Livro(s) para uso docente Unidade 5 40,00 200,00 

 

1 

 

Máquinas e equipamentos 

de apoio pedagógico 
Datashow(s) Unidade 1 1.800,00 1.800,00 

 

1 

 

Material de informática Toner para impressora Unidade 3 180,00 

 

540,00 1 

 

Material de expediente para 

apoio pedagógico 
Papel A4 (resma) Resma 10 13,00 

 

130,00 1 

 

Serviço(s) de instalação, 

manutenção e conservação 

de máquinas e 

equipamentos 

Serviços técnicos para 

instalação de máquinas e 

equipamentos 

Serviço 1 1.600,00 

 

1.600,00 1 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6467
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6467
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6467
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6467
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6467
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6467
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6467
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6467
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6467
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OBJETIVOS  

- Criar espaços investigativos para viabilizar o processo de reflexão da prática educativa, tendo em vista o redirecionamento da práxis em desenvolvimento;  

-Identificar, refletir e definir ações para a superação das fragilidades e maximização das potencialidades;  

- Instigar a corresponsabilidade entre os membros da equipe escolar; 

- Avaliar as ações e elaborar abordagens alternativas na busca pela qualidade da educação; 

- Organizar os registros dos projetos e ações da escola para compreender o processo e embasar o prosseguir. 

 

Máquinas e equipamentos 

de apoio pedagógico 

Computador(es) tipo 

notebook 
Unidade 1 2.000,00 2.000,00 

 

1 

 

Serviço(s) de instalação, 

manutenção e conservação 

de máquinas e 

equipamentos 

Serviços técnicos para 

instalação de máquinas e 

equipamentos 

Serviço 1 2.000,00 

 

2.000,00 2 

Totais: 

   

32 11703 4990 7770 

 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6467
http://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/pdeinterativo2013.php?modulo=principal/planoestrategico_emi_projeto_lista_itens&acao=A&preid=6467
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DETALHAMENTO 

- Sensibilização do corpo docente através da reflexão sobre as metodologias diversificadas; 

- Formação em serviço através de palestra sobre gestão em sala de aula; 

- Estudo e análise de textos e obras sobre gestão da sala de aula. 
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PROJETO: “TEATRO NA ESCOLA” 

 

 

JUSTIFICATIVA:- 

 

O teatro entendido como arte, formalizado pelos gregos como espaço cênico, 

organizado na demonstração de cultura e conhecimento, estrutura a análise de 

propostas de teatro na escola como produção cultural e histórica. A criação de um 

projeto de arte cênica na escola exige o estudo da articulação das linguagens:- o teatro 

reúne a música, artes plásticas e literatura na criação ou adaptação de textos para a 

dramatização. E requer a experiência da interação sensível e inteligível do sujeito com 

o mundo. 

 Nestas obras busca-se identificar as funções do teatro e o uso de linguagens 

desde a forma primitiva de expressão humana. O estudo do volume Arte dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) busca identificar os diversos 

argumentos sobre a importância do conhecimento artístico. A abordagem dramática 

da educação admite a importância do teatro e considere-o como base da educação 

criativa. 

 Com o intuito melhorar o rendimento escolar algumas palavras chaves 

norteiam desenvolvimento deste projeto:- Educação criativa- superar desafios – 

melhorar por isso, implantar dentro da Escola “DONATO MARCELO BALBO”, oficinas de 

interpretação como uma forma pedagógica para trabalhar com os alunos. O teatro 

aliado com a educação já deram muitos frutos dentro da escola; 

 O Teatro na escola integra as diferentes áreas do conhecimento, possibilitando 

uma ação interdisciplinar. 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

382 

 

OBJETIVOS:- 

 

 Implementar um grupo de teatro escolar para a melhoria na qualidade do 
ensino – aprendizagem dos alunos do Ensino Médio e do Ensino 
Fundamental da escola “Donato Marcelo Balbo”. 

 Despertar e educar a observação e a atenção; 

 Exercitar a memória e a inteligência; 

 Organizar idéias e pensamentos; 

 Proporcionar horas de recreação educativa; 

 Desenvolver a imaginação; 

 Ampliar o vocabulário; 

 Enriquecer experiências; 

 Oferecer oportunidades para a boa formação de caráter; 

 Proporcionar liberdade de auto expressão; 

 Desenvolver o espírito criador; 

 Criar hábitos sociais; 

 Possibilitar habilidade com as mãos; 

 Dar margem ao desenvolvimento da linguagem (sendo o diálogo a principal 
contribuição); 

 Desenvolver o senso de responsabilidade. 
 

METODOLOGIA:- 

 

  O Teatro na Escola, ou Teatro educativo, ou ainda Teatro Pedagógico, consiste 

em trazer para a sala de aula as técnicas do teatro e aplicá-las na comunicação do 

conhecimento. As possibilidades do teatro como um instrumento pedagógico são bem 

conhecidas. Esteja o aluno como espectador ou como figurante, o teatro é um 

poderoso meio para gravar na sua memória um determinado tema, ou para levá-lo, 

através de um impacto emocional, a refletir sobre determinada questão moral. Esta é 

,portanto, uma questão assente ponto do qual podemos partir para examinar os 

aspectos práticos, de sua utilização. 
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 Montar na escola turmas de iniciação teatral, para um melhor desenvolvimento 

social, dentre oficinas que visarão melhoramento dos mesmos nas seguintes áreas:- 

postura, dicção, timidez, fobia de falar em público, ansiedade excessiva, concentração, 

nervosismo. 

 Para atingir todos os alunos, semanalmente será realizado uma Hora Cívica, 

onde os alunos que participam dos projetos, farão apresentações sobre temas 

relacionados às problemáticas sociais. 

METAS:-  

 

 Criar hábitos escolares saudáveis em 80% dos discentes; 

 Melhorar o rendimento escolar dos alunos envolvidos; 

 Desenvolvimento da criatividade; 
 

CRONOGRAMA:- 

 Os projetos terão início no mês de março, após a divulgação e convite aos 

alunos para participarem do projeto. 

 Os projetos estão programados para acontecerem durante os quatro bimestres. 

 Será semanalmente, onde cada grupo terá uma hora relógio para trabalhar com 

os alunos. 

 Os horários vão ser definidos, juntamente com os professores de teatro, e os 

alunos. 

 São ministradas aulas de teatro, 1 hora semanal com cada grupo. 

 

AVALIAÇÃO:- 
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 Será considerado satisfatório se os alunos:- envolverem na proposta e 

melhorarem o rendimento escolar, observando bimestralmente a média dos alunos e a 

mudança de atitudes;se os discentes apresentarem melhoria no que se refere hábitos 

escolares saudáveis (em relação ao lixo, ao cumprimento das normas constantes no 

regimento escolar) que será avaliado com uma pesquisa inicial e final. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

Bachelard, Gaston. A poéticas do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

Vários.PCNS – Parâmetros Curriculares nacionais – Artes. Ensino Fundamental e 

Médio. Brasília: MEC, 1998 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 

2000. 

PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas 

lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 

 

 

PROFESSORAS DA SALA DE LEITURA:- RENATA PIOVESAN MOLINA DA CUNHA 

                                                                         - NEIDE JOANA DE FREITAS 

 

 

PROFESSORA MEDIADORA:- LUCIENE BERETA BORGES GONÇALVES 
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PROFESSORA DE ARTE:- ANTONILZA 

PROJETO:- PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLAR 

 

 

JUSTIFICATIVA:- 

 

- Este projeto se visa necessário para melhorar o ambiente escolar com a 

participação dos alunos 

-Por ano, A Secretaria de Estado da educação destina parte significativa do 

orçamento para a manutenção da escola. São gastos com reforma de instalações, 

conserto de equipamentos, pintura de parede, troca de carteiras e cadeiras, entre 

outras despesas. 

- Porém, parte significativa desses recursos poderia ser economizado e 

investido em outros setores da educação se não fossem os atos de vandalismo e de 

destruição do patrimônio escolar. 

- Mesmo com o esforço da Secretaria de Estado da Educação em preservar o 

patrimônio escolar, diariamente, carteiras precisam ser consertadas, coisas 

substituídas e paredes repintadas por conta de atentados contra o patrimônio público 

escolar. É um prejuízo que poderia ser evitado se houvesse conscientização de alunos 

e comunidade para protegê-los e preservá-los. 

- Mais do que conscientizar sobre a importância de cuidar da escola, o projeto 

busca unir docentes, pais e comunidade na luta pela preservação dos bens que 

pertencem a todos. 

- A idéia é aproveitar para discutir didaticamente o problema e propor ações 

que transmitam o sentimento comum de proteção da escola, transformando a 

comunidade em guardiã do prédio escolar. 
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- A instituição deste projeto vai fortalecer os laços da comunidade com a 

escola. Com a redução dos gastos para reparar o patrimônio público. 

 

OBJETIVOS:- 

 

 - Esclarecer, orientar, alertar e conscientizar sobre a importância da 

proteção e preservação do patrimônio público escolar. 

- Atacar o problema, com a implementação de atividades pedagógicas e 

práticas que vislumbrem a promoção do sentimento de pertencimento da comunidade 

em relação à unidade escolar. 

- Alertar sobre as conseqüências legais geradas pela depredação  do patrimônio 

público escolar. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:- 

 

- Durante o ano letivo 

METODOLOGIA:- 

 

- Preservação do Patrimônio Público Escolar deverá incluir, entre outras, as 

seguintes atividades:- 

1- campanhas institucionais nos meios de comunicação, com mensagens sobre 

os gastos públicos com a pintura, a reforma, o conserto e a compra de móveis e 

equipamentos para as escolas, bem como as conseqüências legais previstas por danos 

ao patrimônio público; 
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2- confecção de cartazes, folders e materiais didático-informativo, com 

mensagens que incentivam, esclareçam, alertam, orientam e conscientizam sobre a 

importância da proteção e preservação do patrimônio público escolar; 

3- concursos, exposições e premiações de trabalhos estudantis sobre o tema 

“preservação e proteção do patrimônio público escolar”; 

4- mutirões de limpeza, pintura e conserto de cadeiras, carteiras, lousas e 

demais utensílios, equipamentos e instalações escolares; 

5- parcerias com associações de pais e mestres, alunos, professores, 

funcionários, Grêmio estudantil; 

6- incentivos ao trabalho voluntário nas escolas, com ações direcionadas à 

recuperação do patrimônio público escolar depredado e/ou pichado; 

7- outras ações e procedimentos lícitos e úteis para a consecução dos objetivos 

dessa semana, como remover rabiscos de lápis das carteiras, limpeza das lousas, não 

jogar chicletes no chão da sala, os alunos irão alternadamente aos 3 períodos realizar a 

limpeza da sua carteira. 

 

AVALIAÇÃO:- 

- Espera-se como resultados ambientes limpos e conservados, carteiras e 

ambientes limpos. Para os alunos criar o hábito da exigência de ambiente limpos como 

parte importante da educação geral a ser desenvolvida. Criar laços afetivos com todo 

bem público e principalmente com o meio ambiente – valorizar o bem comum. 
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Projeto da Copa do Mundo 

Justificativas: 

 

A prática do esporte é uma arte que acompanha a história da humanidade, que desde 

a antiguidade permeia na vida social das nações. O esporte, já foi visto pelos homens como 

forma violenta de entretenimento, como constatamos no apogeu da história romana, 

lembrando-nos dos escuros dias de aos cristãos, onde eram violentamente massacrados por 

feras famintas sob a inescrupulosa torcida que assistia ao sangrento espetáculo. Durante os 

anais da história o esporte adquire características menos violenta, mas trás consigo um 

estímulo ao sentimento nacionalista que deve ser moldado a fim de que não se torne algo que 

se deva ser colocado em patamar de primeira necessidade na vida dos cidadãos do mundo, 

como temos observado em todo meio social, com demonstrações de felicidade total e até 

graus elevados de fanatismo que causam desavenças e até violência entre torcidas. 

Observamos bem perto de nossos dias o espetáculo documento através da imprensa, o claro 

desconforto demonstrado pelo então líder alemão Hadolf Hitler, que também no meio 

esportivo queria superioridade da raça ariana, e sua crescente frustração por alguns de seus 

atletas perderem em alguns esportes olímpicos do passado. 

Este projeto se justifica por julgarmos ajudar aos alunos manterem um sóbrio 

equilíbrio neste sentido, fazendo-os perceber a importância cultural, história desse evento, 

mas participarem com nacionalidade no ato de torcer pelo país, mantendo um respeito pelos 

concorrentes e adversários, não colocando o esporte como prioridade máxima em suas vidas, 

mas saberem participar temperantemente de todas as formas de manifestações culturais do 

mundo moderno. 

Objetivos: 
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-Conscientizar o patriotismo; 

-Exercitar a cidadania; 

-Refletir sobre as diferenças culturais; 

-Observar as diferenças na política e na economia de cada pais; 

-Promover interdisciplinaridade; 

-Trabalhar em grupo; 

-Desenvolver nos alunos o senso critico 

 

Metas: 

- Incentivar o esporte e demonstrar como os exercícios físicos fazem bem a saúde; 

-Valorizar o esporte; 

-Conscientizar a importância que os outros países tem com o nosso; 

-Observar as diferenças culturais, religiosas, política, econômica etc. 

-A união dos países. 

Estratégia: 

-Pesquisar as 32 bandeiras dos países participantes; 

-Confecções das bandeiras em grupos (cor, brasão, etc); 

-Exposição das bandeiras na escola; 

-pesquisar sobre as 16 copas que já houve e expor o que pesquisou.. 

-Comidas e bebidas típicas (degustação) 

-Dança (Brasil) 

-Culturas 

Procedimentos metodológicos: 
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-Cartazes 

-Painéis; 

-Confecção das 32 bandeiras dos países participantes; 

-Exposição das curiosidades da copa. 

História das Copas 

 

Já foram realizadas 17 Copas do Mundo – a primeira, em 1930, no Uruguai. Apenas 

durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra, o evento deixou de ser realizado – em 

1942 e 1946, respectivamente. 

O Brasil é o único país que participou de todas as Copas e também é o único que levou a taça 

cinco vezes: em 1958, na Suécia, em 1962, no Chile, em 1970, no México, em 1994, nos 

Estados Unidos, e em 2002 na Coréia e Japão. 

Cada Copa teve suas histórias, seus ídolos e vilões inesquecíveis. Veja uma retrospectiva das 

histórias das copas. 

 

1. Copa 1930 – Uruguai 

2. Copa 1934 – Itália 

3. Copa 1938 – França 

4. Copa 1950 – Brasil 

5. Copa 1954 – Suíça 

6. Copa 1958 – Suécia 

7. Copa 1962 – Chile 

8. Copa 1966 – Inglaterra 

9. Copa 1970 – México 

10. Copa 1974 – Alemanha Ocidental 

11. Copa 1978 – Argentina 

12. Copa 1982 – Espanha 

13. Copa 1986 – México 

14. Copa 1990 – Itália 
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15. Copa 1994 – Estados Unidos 

16. Copa 1998 – França 

17. Copa 2002 – Coréia e Japão 

18. Copa 2006 – Alemanha 

19. Copa 2010 – África do Sul 

20. Copa 2014 - Brasil 

 

OBSERVAÇÃO:- 

 

 Professor responsável pela classe e o país que os alunos irão confeccionar as bandeiras 

com divisão em grupos, para exposição no encerramento do projeto. 

 

 

Brasil – 6ºB (Maria) 

Argentina – 7ºB (Ana) 

Colombia – 1ºA (Ronaldo) 

Chile – 2ºA (Lia) 

Equador – 2ºB (Angelo) 

Uruguai – 8ºA (Sonia) 

Belgica – 2ºB (Angelo) 

Itália – 6ºA (Ligia) 

Alemanha – 7ºA (Fernando) 

Holanda – 7ºA (Fernando) 

Suiça – 3ºA (Valdir) 

Russia – 9ºB (Miriam) 
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Bosnia – 1ºB (Sonia) 

Inglaterra – 9ºA (Antonilza) 

Espanha – 1ºB (Sonia) 

Portugal - 2ºA (Lia) 

França – 3ºA (Valdir) 

Grécia – 9ºA (antonilza) 

Croácia – 8ºB ( ) 

Estados Unidos – 8ºA (Sonia) 

Costa Rica –  

Honduras – 9ºB (Miriam) 

México – 6ºB (Maria) 

Camarões – 3ºA (Valdir) 

Nigéria – 1ºA (Reinaldo) 

Gama – 1ºB (Sonia) 

Costa do Marfim – 2ºA (Lia) 

Argélia – 7ºB (Ana) 

Ira – 8ºB (Elis) 

Coreia do Sul – 3ºB (Lia) 

Japão – 6ºA (Ligia) 

Austrália – 2ºB (Angelo) 
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PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 

 

JUSTIFICATIVA:- 

 

 - O grande crescimento populacional, a utilização cada vez maior de 

recursos naturais e o grande desenvolvimento tecnológico, nos últimos 

dois séculos têm esgotado as reservas naturais e também as energéticas 

do planeta. Como resultado da ação do homem, temos uma imensa 

produção de lixo e estamos cada vez mais poluindo o ar, água e o solo, 

chegando muito próximo do limite em que o planeta não mais seria capaz 

de suportar tal intervenção humana. 

 

OBJETIVOS:- 

 

 -Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do 

ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, 

contribuindo para a melhoria do meio ambiente. 

 - Desenvolver habilidades e atitudes voltadas para preservação do 

meio ambiente, do próximo e do distante; 

 - Integrar todos os alunos, equipe escolar e comunidade pela 

educação ambiental, através de temas e ações de preservação da 

natureza, reciclagem, desenvolvimento sustentável, consumo racional, 

poluição, efeito estufa, ecossistema, dentre outros; 
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 - Colaborar com a formação do ser ecológico; 

 - Conscientizar os participantes na defesa do meio Ambiente. 

 

CONTEÚDOS:- 

 

 - Ecologia 

 - Meio Ambiente 

 - Poluição ambiental 

 - Jardinagem da escola 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E PROJETOS 

 

 - Anualmente a escola trabalha práticas que levam todos os alunos e 

comunidade escolar à conscientização da necessidade do 

desenvolvimento da consciência ambiental, proteção do meio ambiente, 

através de atitudes que desenvolvam um processo educativo de 

contribuição para a formação da cidadania, pois acreditamos que a 

educação Ambiental necessita muito mais do que informações e 

conceitos, trabalhando com atitudes e formação de valores, visto que, o 

que a Escola faz, diz e valoriza, representa para a criança um exemplo 

daquilo que a sociedade quer e aprova. 

 -São realizadas reuniões constantes com a equipe envolvida na 

execução dos projetos visando à preservação do mobiliário da sala de 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

395 

 

aula. Os alunos, juntamente com os funcionários, limpam as salas, 

conservando-as limpas, bem como os cadernos e as carteiras; 

 -O lixo é separado e, para tanto, existem lixeiras coloridas 

especificando onde cada tipo de lixo deve ser depositado. 

 - Referente ao trabalho de campo, para preservação e recuperação 

dos ecossistemas, são efetuados plantios de árvores em lugares 

degradados, principalmente nascentes de rios do município juntamente 

com outras árvores já plantadas. 

 - Dentre as ações, há a jardinagem de toda área não construída da 

escola, valorizando o verde, para tornar estes locais ambientes agradáveis 

para o desenvolvimento de aulas diversas. 

 - Acreditamos, assim, que o conjunto de atores do nosso universo 

educativo envolva os diversos sistemas de conhecimento, numa 

perspectiva interdisciplinar, para a melhoria da qualidade de vida da 

população através da educação ambiental crítica e inovadora, onde o 

formal e informal possa ser desenvolvido para transformação social que 

incumbe à sociedade como um todo, mantendo atenção permanente à 

formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação 

individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução 

de problemas ambientais. 

 

DURAÇÃO:- 

 

 - Durante o ano letivo 
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AVALIAÇÃO:- 

 

 - Debates, relatórios, painéis, música e teatro. Durante e ao término 

das ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

397 

 

 

Projeto 

Alimentação 

Saudável  

2014 
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PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

              

1- DEFINIÇÃO 
Esse projeto objetiva conscientizar os alunos em relação à importância de uma 
alimentação saudável. 
Para tanto, faz parte do projeto a conscientização da Alimentação Saudável, que 
consiste em orientar e inserir hábitos alimentares em sua dieta e uma palestra sobre 
alimentação saudável e seus benefícios. Além disso, será confeccionado um material 
explicativo (folders, panfletos, etc) e uma paródia sobre o tema abordado. 
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2- OBJETIVOS GERAIS 
Esse projeto tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos educando mediante a 
conscientização da necessidade no uso de alimentos saudáveis e iniciando com uma 
pequena mudança nos hábitos alimentares para que possam aplicá-lo em seu 
cotidiano, por conta própria e multiplicar os conhecimentos também fora do ambiente 
de aprendizagem. 
Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição para 
a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa. 
 
      3- TEMA GERADOR: Proteínas, Glicídios, Lipídios, Sais Minerais e vitaminas 
(Pirâmide Alimentar). 
 

4- PÚBLICO ALVO 
O projeto será realizado para todos os alunos da 7ª série (8ºano) do ensino 
fundamental, ciclo II de forma espontânea e educativa. 
 

5- JUSTIFICATIVA 
A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e desempenha papel 
fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da 
alimentação.  
A promoção de uma alimentação saudável no espaço escolar pressupõem a 
integração de ações em três pontos fundamentais: 
 * ações de estímulo à adoção de hábitos alimentares saudáveis, por meio de 
atividades educativas que informem e motivem escolhas individuais;  
* ações de apoio à adoção de práticas saudáveis por meio da oferta de uma 
alimentação nutricionalmente equilibrada no ambiente escola; 
* ações de proteção à alimentação saudável, por meio de medidas que evitem a 
exposição da comunidade escolar a práticas alimentares inadequadas. 
 
6- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (AÇÕES) 
- Conversa e registro sobre a alimentação preferida de cada participante; 
- Registro dos alimentos mais consumidos na família; 
- Identificação de semelhanças e diferenças entre hábitos alimentares dos alunos; 
- Palestra com uma nutricionista Drª  Denise Aparecida Bazan (ex aluna da escola); 
- Preparação e seminário degustação dos alimentos; 
- Promover pesquisas na internet de alimentação saudável; 

 
7-PERÍODO: Este projeto foi realizado no decorrer do 2º bimestre/2014 
 
 8- PRODUTO FINAL 

Finalizará o projeto com a elaboração de um seminário, palestra e confecção da 
Pirâmide Alimentar, abrangendo todo o conteúdo desenvolvido e proposto para o 1º e 
2º bimestres, e ênfase a todo o trabalho realizado pelos alunos. Com um momento de 
degustação dos produtos apresentados para a montagem da pirâmide e apresentação 
dos trabalhos desenvolvidos.  
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   9- AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá de forma coletiva, com a participação do grupo. Neste momento 
os alunos se posicionarão sobre os pontos positivos e negativos do projeto, traduzida 
em relatos expostos na sala em espaço especialmente organizado e também através 
de relatório organizado pela professora.  
 
 10- CONCLUSÃO 
Com o presente projeto pretende-se disseminar a idéia da boa alimentação aos alunos 
dessa UE, a qual reverterá em benefícios físicos, mentais e sociais induzindo em 
conseqüência, boa qualidade de vida. 
Alimentação saudável = vida saudável. 

                                                        

 

Nutricionista Denise Bazan         
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   SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS   

EE. DONATO MARCELO BALBO – MERIDIANO 
           RUA JOÃO CAINELLI, 2241 – CENTRO – CEP 15625-000 – MERIDIANO/SP - FONE/FAX (17) 3475-1139 

e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

PROJETO INCENTIVO AOS NOSSOS ALUNOS 

 

 

JUSTIFICATIVA:- 

 

 - Analisando os resultados das avaliações internas e externas, faz-se necessário 

criar condições de incentivo para que os alunos entendam a importância desses 

resultados para o processo ensino aprendizagem, na busca de resultados sempre 

positivos atingindo os índices de desempenho. 

 

OBJETIVO:- 

 

 - Incentivar os estudos melhorando aproveitamento e a aprendizagem dos 

alunos como algo que venha trazer:- 

 a) prazer, alegria e entretenimento. 

 b) despertar interesse para que os alunos através de melhor aprendizagem 

consigam ser a melhor classe do bimestre, realizando todas as atividades propostas 

pelos professores. 

 

DESENVOLVIMENTO:- 

 

 - após o Conselho de classe/série será analisado pela equipe gestora e 

professores a classe que obteve melhor rendimento/aproveitamento diante das 

atividades propostas e será oferecida alguma premiação como:- 

 1)Será primeira classe a sair para o lanche durante o bimestre inteiro 

 2) Possibilidade de assistir um filme ou peça de teatro, entre outras idéias que 

possam ser executadas. 

 3)Proporcionar aos alunos a oportunidade de transpor os conhecimentos 

teóricos aliados às práticas. 

 4)Atividades lúdicas 

 5)Viagem cultural a definir 

 

PÚBLICO ALVO: 

 

 - Todos os alunos Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 

RESPONSÁVEIS:- 

 

 - Equipe gestora e professores. 
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PROJETO SOCIAL 

I-Problema 

 

 - As manifestações de questões sociais que afetam o 

relacionamento e aprendizagem dos alunos na escola. 

 

II- Jutificativa:- 

 

 -Este projeto justifica-se pelo desafio de enfrentar as manifestações 

das questões sociais na escola. A partir de observações e análise da 

realidade, das conjunturas sociais e institucionais, compreenderem a 

realidade em que o aluno está inserido na qual apresenta pontos 

negativos como a prática do bullying, violência, gravidez na adolescência, 

frequência irregular e a falta do hábito de estudos pós aula e tarefas. 

Embora a escola venha desenvolvendo projetos e ações para tais 

prevenções, este projeto vem avaliar aos demais para atuar em conjunto 

com a comunidade escolar na mediação dos conflitos através de temas 

transversais. 

 

III- Público Alvo:- 
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 Discente e familiares, docentes, gestores, redes sociais, agentes de 

organização escolar. 

IV- Objetivos:- 

 - Intervir na realidade do aluno a fim de sanar ou amenizar o que 

impede ou dificulta o desenvolvimento dos indivíduos, grupos ou 

comunidade, visando às causas do desajuste social e tentar eliminá-las se 

não amenizá-las. 

 - conscientizar a comunidade escolar dos problemas sociais 

existentes e orientar sobre a busca de recursos disponíveis nas redes ao 

desenvolvimento, valorização e melhoria da condição do ser humano 

através da prevenção. 

 - Trabalhar com a transversalidade, dando prioridade aos temas 

manifestados pela comunidade escolar, exemplo palestras sobre violência, 

bullying, indisciplina, valorização da aprendizagem, e demais valores, 

respeito, compromisso. 

 

V- Objetivos específicos:- 

 

 - Prevenir o uso de drogas lícitas e ilícitas; 

 - Conhecer os tipos de violência, conseqüências e tipos de 

prevenção; 

 

- Sanar a freqüência irregular; 
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- Desenvolver hábitos de fazer tarefas conscientizando o aluno da sua 

importância na aprendizagem; 

- Orientar os alunos sobre a prevenção da gravidez na adolescência e 

doença sexualmente transmissíveis. 

VI – Conteúdos:- 

 - Violência que é dever das duas instituições, família e escola, 

trabalharem os temas de prevenção, trabalhar com os pais a necessidade 

de ampliação de orientação severa para um desenvolvimento mais 

saudável nesta transição para a idade adulta. 

 - Palestra sobre o bullying (protagonistas, alunos do Ensino Médio). 

 - Prevenção do uso de drogas (lícitas e ilícitas) 

 - Saúde e qualidade de vida (orientação sexual, prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, etc.) 

 - Frequência irregular a escola 

 - Minha tarefa. 

VII – Metodologia/Estratégias 

 As ações serão desenvolvidas com atividades e exercícios práticos 

sob orientação de profissionais envolvidos no projeto através de :- 

 - Elaboração de relatórios; 

 - Parceria com profissionais de diversas áreas; 

 - Elaboração de um jornal mural informativo; 

 - Auxiliar os professores nas tarefas; 
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 - Dinâmicas de grupo; 

 - Palestras com pais de alunos realizadas pelos profissionais; 

 - Atendimento individual; 

 - Leitura de textos e artigos específicos sobre drogas, violência, 

bullying, etc; 

 - Reunião com pais e toda a comunidade escolar; 

 - Encaminhamento para a rede de serviços públicos, Conselho 

Tutelar, CRAS, CREA; 

 - Avaliação do recurso; 

 - Reuniões com os professores nas ATPCs. 

CRONOGRAMA 

 

AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL 

1.Projeto bullying 

 

 

2.Violência, Projeto da 

Paz 

Data a definir Professora Mediadora 

e alunos do Ensino 

Médio, 9º ano e 

Grêmio, Mediadora 

3. Drogas nem pensar, só 

prevenir 

Data a definir Profissional a ser 

convidado 
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Professor mediador 

4.Minha vida é 

importante(prevenção 

do DST, gravidez na 

adolescência). 

2º semestre Profissional a ser 

convidado. 

Professor Biologia e 

Ciências 

   

 

Responsáveis:- Professor Mediador Escolar, equipe gestora, Professores, 

Agentes escolares, Redes Sociais, Profissionais da saúde, etc. 

 

VIII- Recursos necessários 

 

 - Recursos humanos (profissionais da área da saúde, da Psicologia, 

professores da escola, Coordenação e Direção; 

 - Recursos físicos (quadra, pátio da escola, ginásio de esportes, 

instituições sociais, praça, etc.); 

IX – Indicadores de progresso 

 - Avaliação será constante e com acompanhamento durante as 

atividades realizadas com o público alvo; 

 - Reuniões com a equipe técnica, reunião de pais, encontros com 

grupo, encontro de encerramento, etc. 

 - Porcentagem de alunos, pais freqüentes nas atividades; 
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 - registro dos depoimentos dos alunos e demais envolvidos no 

projeto  

X- Riscos e dificuldades 

 

 - Pesquisa com participação de todos os alunos sobre violência (vide 

projeto Violência); 

 - participação das famílias na vida escolar de seus filhos e nas 

atividades propostas por alunos; 

 -prazo determinado para as atividades pode ser insuficiente, 

podendo ser alterado; 

 - O não comparecimento do profissional por algum motivo 

justificado; 

 - A data do desenvolvimento dos projetos poderá ser alterada. 

XI- Avaliação Final:- 

 - Será realizada uma avaliação criteriosa de todas as atividades 

através de relatórios, no qual servirão de análise para quando necessário 

em razão dos resultados obtidos. 

- Professor Mediador:- Luciene Bereta Borges Gonçalves 

 

                              

 

PROJETO “Visita ao Zoológico” 
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EE. Donato Marcelo Balbo 

 

DER- Fernandópolis 

 

Professor Responsável: Luciana Ovídio 

 

: Ciências 

 

Público Alvo:  

 

(x) Ensino Fundamental: __6. A e B  anos 

() Ensino Médio: ______________________Séries  

 

 

Nº de Participantes  

 

 

 

Professores: 1 

 

Outros (Especificar): 

 

Data/Período de Realização:  

 

Nº de Horas: 8 

 

Parceria:     Prefeitura de Meridiano            

 

Justificativas: Desenvolver habilidades práticas no conteúdo aplicado. 

 

Objetivos: Melhoria na aprendizagem 

 

Metas: Envolvimento nas causas ambientais analisando um todo específico. 

 

Procedimentos Metodológicos: Visita  
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Ações: Argumentação Expositiva  

 

Equipamentos/ Materiais Utilizados: Maquina fotográfica. 

 

Recurso Financeiro; Ônibus, Lanche. 

 

Bibliografia:  

 

Data e Assinatura do(s) Responsável (is): 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO “Visita ao Planetário” 

 

EE. Donato Marcelo Balbo 

 

DER- Fernandópolis 
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Professor Responsável: Luciana Ovídio 

 

 

Disciplina: Ciências 

 

Público Alvo:  

 

(x) Ensino Fundamental: __7. A e B  anos 

() Ensino Médio: ______________________Séries 

 

Nº de Participantes  

 

 

Professores: 1 

Outros (Especificar): 

 

Data/Período de Realização:  

 

Nº de Horas: 8 

 

Parceria:     Prefeitura de Meridiano            

 

Justificativas: Desenvolver habilidades práticas no conteúdo aplicado. 

 

Objetivos: Melhoria na aprendizagem 

 

Metas: Envolvimento nas causas espaciais analisando um todo espefícico. 

 

Procedimentos Metodológicos: Visita  

 

Ações: Argumentação Expositiva  
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Equipamentos/ Materiais Utilizados: Maquina fotográfica. 

 

Recurso Financeiro; Ônibus, Lanche. 

 

Bibliografia:   

 

Data e Assinatura do(s) Responsável (is): 
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ATA Nº 04/2014 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA APM PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE          

TRABALHO DA APM  E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS– 2014/2015 
 
 Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e catorze, em uma das 
dependências desta Unidade Escolar, realizou-se por convocação da senhora diretora Marli 
Cristina Rizzato Lucon, a reunião com os membros da APM eleitos com a finalidade da 
“Elaboração do Plano Anual de Trabalho da APM” para o ano em curso. A diretora iniciou a 
reunião agradecendo a presença de todos os membros e iniciou a pauta de convocação:- 
1- Calendário de reuniões ordinárias mensais, bimestrais, semestrais das diretorias e demais 
segmentos e da obrigatoriedade dessas reuniões conforme estatuto, onde foi lido os artigos 
do mesmo.Em seguida, explicou sobre a necessidade do Plano Anual do Trabalho da APM, 
cumprindo objetivos do Estatuto, Decreto nº12.983/78 que foi lido aos presentes. A diretora 
explicou sobre os deveres da APM – que é administradora das verbas recebidas através dos 
Convênios;- FDE e FNDE, sendo verbas estaduais e federais, as quais devem ser prestadas 
contas com os órgãos competentes no sistema bancário pelos Diretores Executivos e 
Financeiros – As verbas recebidas possuem destinações específicas, são elas:- Mutirão 
trato na Escola, Escola da Família, Manutenção do Prédio, PDDE – PDEE Qualidade- 
Cultura é Currículo etc, e recursos financeiros da própria APM adquiridos com atividades 
desenvolvidas para angariar fundos como:- Cesta de Páscoa, Festa da Pizza, Domingo 
Legal e outras que poderão surgir no decorrer do ano letivo. A APM deverá estar integrada 
também com atividades pedagógicas desenvolvidas na escola e parceria com o Programa 
Escola da Família como:-Homenagens:- Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do 
Estudante, Dia do Patrono, Dia do Professor e Funcionários; participação no Sarau Literário, 
Palestras para pais e alunos de auto-estima, motivação, valorização corpo humano, drogas, 
etc.Em seguida os membros começaram a elencar algumas necessidades prioritárias como:- 
1- instalação PBX 
2- aquisição de computadores para área pedagógica 
3- ar condicionado para SAI e salas de aulas 
4- aquisição de data show 
 As atividades realizadas para recursos próprios serão destinados para pagamento 
das despesas como:- alarme, escritório de contabilidade, manutenção da conta da APM, 
entre outras.Diante de algumas ocorrências não previstas,os membros da APM serão 
convocados para reuniões extraordinárias. No final do ano letivo deverá ser realizado uma 
avaliação de todo trabalho desenvolvido, sabemos que é voluntário, mas espera-se que 
todos se envolvam e tenham boa vontade para que possa ser realizado tudo o que foi 
planejado.Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião onde a diretora 
agradeceu a presença e participação de todos, eu  Sonia Aparecida Baldin Morandin,R.G. 
13.423.457,Professora de Educação Básica II desta Unidade Escolar, participei, secretariei e 
lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será assinada por todos os 
presentes. 
 

Meridiano,25 de abril de 2014. 
 

a.a. Sonia Aparecida Baldin Morandin 
a.a. Marli Cristina Rizzato Lucon 
 

Transcrito do Livro nº03, página76 
Confere com o original                                                                                
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ATA Nº 04/2014 

 

ATA DA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA DE 2014, 

DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI COMPLEMENTAR Nº444/85, 

CONSELHO FORMADO PELOS SEUS SEGMENTOS, PAIS, ALUNOS, 

PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS. 

 

 

 Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze ás 

dezenove horas nesta Unidade de Ensino, “EE DONATO MARCELO BALBO” 

em Meridiano, rua João Cainelli nº 2241, centro, reuniram-se os pais, alunos, 

professores, funcionários e toda as pessoas envolvidas na escola em 

Assembléia, para elegerem ao seus representantes no Conselho de Escola, 

nos termos da Lei Complementar 444 de 27/12/85, em seu artigo 95, inciso 1º 

obedecida à proporção definida e também dois(2) suplentes, conforme inciso 3º 

da referida Lei. Foram eleitos:- 

SEGMENTOS DOS PAIS:- 

01- Edvania Mara Zangrossi da Silva – R.G. 12.535.315-7 

02- Idenir de Lima Silva – R.G. 40.200.978-2 

03- Agnaldo Fachin- RG. 23.895.002-5 

03- Edvaldo Stefanin- RG. 21.234.976-4 
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04- Claudenice do Nascimento Coelho- RG. 42.749.727-9 

05- Aline Carla Carreta da Silva- RG.41.485.062-2 

06-Cleri Nunes da Cruz Duran- RG. 9.759.725-9 

SUPLENTES:- 

01- Gesilda Rodrigues da Silva- RG. 34.192.642-5 

02- Rosimeire I. Pereira Duarte- RG.24.313.595 

 

REPRESENTANTES DOS ALUNOS:- 

01- Renata Lucon Xavier –RG. 53.698.293-4 

02- Geovana Ribeiro Zuque- RG. 53.000.810-5 

03- Isabela Pereira Duarte- RG. 38.551.043-3 

04- Dauane Carla Duran- RG. 53.000.819-1 

05- Bianca Zangrossi Silva-RG. 53.698.039-1 

06- Cibele Lima Siva-RG. 53.698.284-3 

SUPLENTES:- 

01- Barbara Rosa Rizzato-RG. 56.833.931-9 

02- Leonardo Diogo Garcia Calegari-RG.53.698.445-1 

 

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES:- 

01- Reinaldo Mendes da Silva_RG. 20.397.322 

02- Antonilza Ap. Pansani F. Camargo-RG.18.307.377 

03- Lia Mara Colavitti Paschoalinoto-RG. 19.873.191 
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04- Ana Maria dos Santos-RG. 20.399.596 

05- Miriam de carvalho-RG.13.916.721 

06- Sonia Ap. Baldin Morandin-RG. 13.423.457 

07- Renata P. Molina da Cunha_RG. 26.672.114 

08- Marli Terezinha de Godoi-RG. 15.202.597 

09- Elis Regina C. Cavalheiro_RG. 16.215.667 

10- Elaine Nunes da Cruz Moda_RG. 9.926.391 

SUPLENTES:- 

 

01- Fernando Teixeira Bonfim-RG.28.941.636 

02- Valdenice Morandim Martins_RG. 9.926.365 

 

REPRESENTANTES DOS ESPECIALISTAS:- 

01- Carlos Roberto de Almeida_RG. 9.926.316 

02- Marcos Roberto Andreolli-RG. 23.356.115 

 

SERVIDORES:- 

01- Alício Nunes da Cruz-RG.8.263.737 

02-Osmar Roberto Lucon_RG.13.116.307 

 Com todos os segmentos eleitos, a senhora diretora passou a palavra a 

quem quisesse se manifestar, e, na ausência de manifesto e mais nada tendo a 

tratar, agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a presente 

reunião, e determinou a mim, Edvaldo Rui Morandin, vice-diretor, que servi 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

  

Rua João Cainelli, 2241-Centro- Meridiano-SP-Fone/Fax-17-3475-1139 

E-MAIL -e027005a@see.sp.gov.br 

 

 

 

432 

 

como secretário, que lavrasse a presente ata, que será por mim e a senhora 

diretora Marli Cristina Rizzato Lucon assinada, como sinal de aprovação. 

 

 

Meridiano,07 de fevereiro de 2014. 

 

a.a. Edvaldo Rui Morandin 

a.a. Marli Cristina Rizzato Lucon 

 

Transcrito do Livro nº30, página26 verso 

Confere com o original                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 02/2014 

   

ATA DA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL E POSSE DA 

CHAPA E PLANO ANUAL DE TRABALHO PARA 2014. 
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 Ao trigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e catorze, conforme 

cronograma da eleição do Grêmio Estudantil 2014 e após última etapa eleição, 

aconteceu à apuração com o seguinte resultado:- chapa MISTO QUENTE (225 votos)  - 

chapa – POF (106 votos) e brancos (06 votos). A senhora diretora Marli Cristina Rizzato 

Lucon  relatou os números aos presentes e aclamou a chapa MISTO QUENTE como o 

novo Grêmio estudantil para o ano de 2014, dando posse aos membros eleitos da nova 

diretoria. Em seguida foram lidos os objetivos da proposta, atendendo o artigo 2º do 

Estatuto. 

- Incentivar a cultura, o esporte e a criatividade; 

- Defender a democracia, observando objetivos e deveres dos alunos; 

- Congregar idéias entre os pares, defendendo os interesses dos alunos para seu 

desenvolvimento saudável; 

- O Grêmio Estudantil estará participando nos trabalhos nas datas comemorativas 

obrigatórias, de cultura, lazer, esporte, entre outras previstas no calendário escolar, 

como:- dia da mulher, dia dos professores, dia das mães, consciência negra entre 

outros; 

- Dia do Hallowenn – decorar o espaço escolar, e realizar uma festa em comemoração 

há este dia com alunos fantasiados; 

- Campeonatos – voleibol, futsal, tênis de mesa e xadrez; esses jogos serão realizados 

para incentivar os alunos á prática de esportes juntamente com Escola da Família; 

- Músicas de diversos gêneros tocadas durante o recreio; 

- Festival de talentos – um encontro para que os alunos possam demonstrar seus 

talentos na música, teatro,entre outros. Data a ser definida. 

- Realização de sessões de cinema na semana do Dia do estudante 

- Festa Junina –  decorações, doces, brincadeiras típicas, danças etc. 
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- Palestras – realização de palestras trazendo informações aos alunos de assuntos 

polêmicos, que fazem parte do cotidiano dos mesmos, em parceria co PMEC – 

Professor Mediador 

- Dia dos namorados – fazer sedex do amor e frases transmitidas na rádio escolar; 

- Ação Solidária – Campanha do Agasalho, doação de brinquedos, etc. Nada mais 

havendo a registrar eu Eleni Mara Moda lavrei a presente ata, que será por mim 

assinada e por todos os membros presentes. 

 

COMPOSIÇÃO DA CHAPA VENCEDORA:- MISTO QUENTE 

 

PRESIDENTE:- Devair Inuzor Fanelli Junior – 2ºB 

VICE-PRESIDENTE:- João Pedro Quadrelli – 3ºA 

1º SECRETÁRIO:- Gabriela Cristina Adriano-3ºA 

2º SECRETÁRIO:- Micaela da Silva Lima-2ºA 

ORADOR:- Kênia Pereira da Silva-8ºB 

1º TESOUREIRO:- Angélica do Nascimento Lima-3ºA 

2º TESOUREIRO:- Hugo Prieto Generato-2ºB 

DIRETOR SOCIAL:- Jéssica Cristina dos Santos Venâncio-2ºB 

DIRETOR DE CULTURA:- Julia Aparecida dos Santos Venâncio-2ºB 

DIRETOR DE ÉTICA E CIDADANIA:- Laura da Silva Ortiz-2ºB 

DIRETOR DE ESPORTE:-Edson Tavares Lima Filho-3ºA 

DIRETOR DE IMPRENSA:- Maieni Tiano de Andrade-3ºA 

SUPLENTES:- Renata Lucon Xavier 
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                          Bianca Zangrossi da Silva 

                          Kiarine Gabriela dos Santos 

                          Cibele Lima da Silva 

 

Meridiano,  31 de março de 2014.. 

a.a secretária:-Eleni Mara Moda 

 

Transcrito do livro de  

atas do Grêmio estudantil 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

   


