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I – IDENTIFICAÇÂO DA UNIDADE ESCOLAR

A E.E. “Professor Dathan Cervo”, está localizada na Rua Faustino Moreira Gonçalves, nº 1.460, Bairro
Centro, CEP: 15.690-000, tendo sido criada pela Lei nº 6.921, de 05/09/62 e instalada em 20/05/64.
A Unidade Escolar funciona em prédio próprio do Estado, em três turnos (manhã,tarde e noite),
oferecendo a Educação Básica, com o nível de Ensino Fundamental Regular (Ciclo II de 5ª a 8ª séries), Ensino
Médio Regular e de Educação de Jovens e Adultos.
O Ensino Fundamental Regular funciona nos períodos da manhã e tarde, de acordo com a seguinte
distribuição:
- Ensino Fundamental Regular
. Períodos da manhã e tarde, em regime de tempo integral, das 7:00 às 12:20 horas (Componentes
Curriculares Básicos) e das 13:00 às 15:50 horas (Oficinas Curriculares):
O Ensino Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos, funcionam nos períodos da manhã e noite, de
acordo com a seguinte distribuição:
- Ensino Médio Regular
. Período da manhã: das 7:00 às 12:20 horas
. Período da noite: das 19:00 às 23:00 horas
- Educação de Jovens e Adultos
. Período da noite: das 19:00 às 23:00 horas
O Ensino Fundamental Regular Diurno, funciona com uma carga horária anual mínima de 1.640 horas,
sendo 1.200 para os Componentes Curriculares Básicos e 440 para as Oficinas Curriculares, ministradas, em no
mínimo, 200 dias de trabalho escolar efetivo.
.
O Ensino Médio (Regular), período noturno, funciona com uma carga horária anual mínima de 1.000
horas, ministradas, em no mínimo, 200 dias de trabalho escolar efetivo.
.
O Ensino Médio de Educação de Jovens e Adultos , está organizado em três termos, cada um com a
duração de um semestre, correspondendo às três últimas séries do Ensino Médio, com carga horária mínima de
500 horas semestrais, ministradas, em no mínimo, 100 dias de trabalho escolar efetivo.
No período das 15:55 às 20:55 horas funciona uma Sala de Recurso, que atende alunos do Ensino
Fundamental e Médio, desta Unidade Escolar e do município de Mira Estrela.
Concluindo, a Equipe de Gestão da E.E.”Professor Dathan Cervo”, é constituído pelos seguintes
educadores:
- João Roberto Carlos: Diretor de Escola
- Inácio José dos Santos Filho: Vice-diretor
- Cristina Aydar Arantes: Professora Coordenadora do Ensino Fundamental
- Cridinal Antônia Gonçalves Carlos: Professora Coordenadora do Ensino Médio

II- DIAGNÓSTICO DA COMUNIDADE EM QUE A ESCOLA ESTÁ INSERIDA

A escola localiza-se na Rua Faustino Moreira Gonçalves, n.º 1.460, em Indiaporã,
sede de município. Indiaporã está localizada na porção Noroeste do Estado de São Paulo e faz parte
da região administrativa de São José do Rio Preto, sendo considerada uma cidade pequena,
contando, de acordo com o censo de 2.010, com apenas 4.058 habitantes (870 residindo na zona rural
e 3.188 na zona urbana), que vivem numa área de 275 quilômetros quadrados. .
Sua população é de baixo poder aquisitivo, decorrente das limitadas atividades
econômicas, desenvolvidas no município. A maior parte dos habitantes se dedicam às atividades
agrárias, em minifúndios, insuficientes para ter uma vida digna e um progresso social.
Os poucos latifundiários existentes, dedicam-se à pecuária e às grandes
plantações, que são vendidas como matéria-prima para as indústrias, sendo que parte destas servem
de alimentação para a população.
A concentração da terra nas mãos dos latifundiários, a falta de indústrias no
município, o fraco desempenho comercial, fazem com que o jovem e, às vezes, até a família, se
desloquem da comunidade para uma cidade média ou uma metrópole, com a perspectiva de melhores
condições de vida.
Dessa forma, a estagnação do nosso município, também tem como agravante a
falta de valorização da população para com as atividades comerciais que, embora poucas, existem,
sendo que todos os recursos ganhos no município, convergem para cidade vizinha, que exerce o
papel de centro da região - Fernandópolis.
Observa-se que Indiaporã está no eixo rodoviário, comunicando-se com Mira
Estrela, Ouroeste, Fernandópolis e Iturama, localizada em outro Estado (Minas Gerais).
Também, destaca-se a presença de várias Igrejas (em número de doze),
predominando a religião católica, um clube recreativo (ARECI), três agências financeiras (Banespa,
Banco do Brasil e Bradesco, este localizado junto à agência dos Correios), um supermercado e várias
mercearias, três farmácias, vários açougues, um armazém de silos (EMAVEL), Casa da Agricultura,
três casas de materiais de construção, uma serralheria, dois postos de gasolina, uma fábrica de
móveis, uma loja de reprodução fotográfica (FOTO DIAMOND), vários bazares, um hotel, dois
escritórios contábeis e uma padaria.
Existe, hoje, a Associação Comercial de Indiaporã, que tenta manter vivo o
comércio existente no município, através da defesa dos direitos dos comerciantes, bem como
incentivando a população a consumir os produtos locais, lançando mão, para tal, de diversos tipos de
promoções.
Como meios de comunicação, a maior parte da população faz uso do telefone,
correio, jornais e revistas, existindo muitos que fazem uso do fax e da internet, produtos do
desenvolvimento da nossa informática. Existe na nossa cidade uma rádio comunitária (BEIRA RIO
FM), que presta um eficiente serviço no setor de comunicação, informando e orientando a nossa
população. Está em funcionamento o Programa “Acessa São Paulo”, mantido pela Prefeitura Municipal
e que possibilita a utilização gratuita da Internet pelos munícipes.
Quanto aos problemas relacionados à área de saúde, são sanados, através dos
serviços prestados pela Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã, que atende, os
habitantes da cidade e de toda a região, sendo que a assistência médica se faz, através de
atendimentos particulares e de diversos tipos de convênios, entre os quais podemos citar: SUS,
UNIMED, ECONOMUS, IAMSP, SABESP e CESP. Existe também um Pronto Socorro Municipal e um

Posto de Saúde (localizado no Distrito de Tupinambá), que prestam um bom atendimento à
população. Conta ainda o município, com assistência odontológica, psicológica e serviços de
fisioterapia, mantidos pela Prefeitura Municipal.
Nota-se, também, que a água, que é consumida pela população é fornecida pela
SABESP, com ótimo tratamento (cloração e fluoretação).
Além disso, o fornecimento de energia elétrica fica a cargo da ELEKTRO,
abastecendo toda a zona urbana e rural.
Quanto à assistência social, a Prefeitura mantém um Centro Comunitário, que dá
assistência ao menor carente, abrangendo a APAE, que dá assistência ao excepcional e ainda a
Creche, que abriga crianças de várias faixas etárias, para que a mãe possa trabalhar fora, exercendo
dupla jornada de trabalho. No Centro Comunitário funciona também um projeto de cunho social:
Agente Jovem, que trabalha com adolescentes de baixa renda, de l5 a 18 anos incompletos, além de
quatro cursos, destinados às donas de casa (culinária, cabelereira , manicure e bordados em
pedrarias), cujo objetivo é o fortalecimento da família em termos econômicos. Destaque especial
também para o Grupo Ação Solidária de Indiaporã, fundado em 1º de Maio de 2.003, que desenvolve
vários projetos de cunho social e que tem como objetivo prestar assistência à população de baixa
renda, em situação de risco.
Para as pessoas da terceira idade existe o CCI (Centro de Convivência dos
Idosos), que tenta amenizar sua solidão, através da promoção de jogos, forrós, etc; bem como integrálo à sociedade que o rejeita e muitas vezes o marginaliza, por suas atitudes limitadas, em decorrência
do envelhecimento e/ou descuidos familiares.
O município conta atualmente com quatro estabelecimentos de ensino, sendo um
estadual (E.E. “Professor Dathan Cervo”) e três municipais (EMEF “Othaydes Luiz Arantes”, EMEI
“Professora Ilta Aparecida de Castro” e CEMEI “Doracina Leonel de Morais”).
No setor cultural, destaca-se a biblioteca municipal Cecília Meireles, que contém
um acervo que atende jovens de todas as faixas etárias, sendo que o controle de retirada de livros é
todo informatizado, além da Casa do Sertanejo “ Adelino Francisco do Nascimento”, local visitado por
estudantes de toda a região, que mostra a cultura dos povos antigos (como viviam, como se
alimentavam, como trabalhavam, etc).
No campo turístico, destaques especiais para a cachoeira localizada na Fazenda
Jandaia, para a “cachoerinha”, localizada no sítio do mesmo nome e para o Balneário Municipal de
Indiaporã (praia articificial), locais bastante freqüentados pelos turistas da região e do estado.

III- CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
A- HISTÓRICO
O estabelecimento de ensino, foi criado pela lei nº 6.921, de 5 de setembro de 1.962 (D.O. de
06/09/62), sob a denominação de Ginásio Estadual de Indiaporã, sendo sua instalação processada aos vinte dias
do mês de maio de 1.964, conforme consta no livro de Atas competente e constante dos arquivos da secretaria
da escola.
Sob tal denominação funcionou, até a criação do Colégio Estadual de Indiaporã, nos termos do Decreto
nº 52.582 de 18, publicado no D.O. de 19/12/70, tendo sido provisoriamente instalado no prédio do Grupo
Escolar “Othaydes Luiz Arantes” (parte ginasial vespertina e noturna) e, por extensão, na Escola Normal
Municipal de Indiaporã (parte colegial), até o final do ano letivo de 1.971.
A instalação precária do estabelecimento, sob a nova denominação, deu-se aos 18 dias do mês de
março de 1.971, conforme Autorização, por Resolução da Secretaria da Educação, de 5 de março de 1.971,
publicada no D.O. de 6 de março de 1.971, com início do ano letivo, para o então Curso Colegial, no dia l9 de
março do mesmo ano, com duas classes (lª e 2ª Séries).
Sem diretor efetivo, a direção foi exercida, até 19 de abril de 1.970, pelo professor primário Dathan
Cervo, efetivo no Grupo Escolar “Othaydes Luiz Arantes”, verdadeiro educador, totalmente compromissado com
as causas do ensino e que viria, posteriormente, com muita justiça, tornar-se o patrono desta escola (a sua
biografia completa, encontra-se neste Plano de Gestão, em anexo, página ).
Através do Fundo Estadual de Construções Escolares, foi construído um novo prédio, que funciona até
hoje, com suas instalações ampliadas, tendo a referida obra terminada em fins do ano de 1.971, sendo que a
sua instalação definitiva ocorreu no dia 20 de janeiro de 1.972.
De acordo com a Resolução SE nº 22, de 26, publicada no D.O. de 27/O1/76, foi transformada na
E.E.P.S.G. de Indiaporã.
Pela Lei nº 3.813, de 01, publicada no D.O. de 02/09/83, a E.E.P.S.G. de Indiaporã passou a denominarse E.E.P.S.G. “Professor Dathan Cervo”,
Pela Resolução nº 37, de 25/04/96, a E.E.P.S.G. “Professor Dathan Cervo”, passou a denominar-se E.E.
“Professor Dathan Cervo”, denominação que mantém até os dias de hoje.
B- CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA ESCOLAR
A nossa clientela escolar é bastante heterogênea, pois é constituída por alunos de diferentes faixas
etárias e nível sócio-econômico e cultural variado. São oriundos, tanto da zona rural, como urbana.
Apresentam baixo poder aquisitivo, pois o município não oferece muitas opções de trabalho e as
poucas oportunidades que existem, são no comércio, em casas como doméstica e na agropecuária, com baixa
remuneração.
Sua visão de mundo é bastante limitada e restrita, devido à falta de recursos, que o impossibilita de
fazer viagens e ter acesso a jornais, revistas, etc, sendo que os meios mais utilizados por eles é a televisão
(utilizada de maneira inadequada, pois o que gostam é da “novela”, do futebol e da T.V. Rodeio, conseqüência
esta da educação familiar) e a Internet (também, quase sempre utilizada de maneira inadequada), oferecida
pela U.E, através do “ Programa Acessa Escola”, pela Prefeitura Municipal e pelos estabelecimentos, existentes
na comunidade, que oferecem acesso a esta tecnologia (Lan House).

A escola tenta sanar essa lacuna, incentivando a leitura, fazendo uso de vídeos educativos,
proporcionando excursões de caráter pedagógico, bem como, orientando os educandos, no sentido de
utilizarem as modernas tecnologias, de uma forma adequada, prazeirosa e inteligente.
O lazer preferido pelos alunos são as festas de peões, apreciada desde a mais tenra idade. Gostam de
churrasco, acompanhado de música sertaneja e o traje de preferência é o country.
Cumpre ressaltar, que os alunos da noite são trabalhadores, sendo que vários, são chefes de família e
donas de casa e apresentam grande dificuldade de aprendizagem, em conseqüência da idade, do longo período
fora da escola e do cansaço físico do dia a dia. Mas são responsáveis e sentem necessidade de ingressarem no
mercado de trabalho, hoje tão competitivo.
C- RECURSOS FÍSICOS
O prédio escolar, construído no ano de 1.971 (durante a gestão do prefeito municipal Júlio Roberto de
Sant’Anna), conta com um hall de entrada, sendo que do lado direito fica a parte administrativa: diretoria, vicediretoria e uma secretaria remodelada, contando com um espaço próprio para uso de computadores. Ainda
existe uma dependência, onde fica a sala dos professores e outra que é a sala de Coordenação Pedagógica.
Do lado esquerdo fica uma sala, utilizada pelo Programa “Escola da Família”, dois pequenos
sanitários para os professores, uma sala, onde fica a biblioteca e dois amplos banheiros, utilizados pelos
alunos. Ligado a essa parte, há um pátio coberto, que é utilizado para ensaios e apresentações de atividades
recreativas e culturais. Anexado a este pátio, há quatro salas de aulas, amplas e arejadas, uma sala, onde
funciona o laboratório de informática e um bebedouro, utilizado pelos alunos.
No outro pavilhão (bloco 2), que fica logo acima do nível, ligado por uma passarela coberta, há
mais cinco salas de aulas.
Entre esses dois pavilhões (bloco 3), há um refeitório e anexado a ele, há um cozinha.
Ainda entre esses dois pavilhões (bloco 4), há duas salas de aulas e dois pequenos depósitos, um
servindo para sala de material de limpeza e para guardar carteiras e cadeiras para serem reformadas e
outro para almoxarifado.
Anexado ao bloco 4, há uma passarela coberta, que liga a uma sala de aula e um depósito.
Contamos, portanto, atualmente, com doze salas de aulas de alvenaria.
O estabelecimento conta ainda, com uma quadra de esportes coberta, em boas condições de
conservação, cercada por um alambrado; uma zeladoria, composta por uma sala, dois quartos, uma
cozinha, um banheiro e uma pequena área de serviço; uma quadra de voley de areia, localizada ao lado da
quadra coberta e um mini campo de futebol.
A escola é cercada por um muro de blocos, chapiscado e em boas condições de conservação.
OBSERVAÇÃO: Todos os ambientes físicos existentes na Unidade Escolar, estão descritos em um
croqui, anexado a este Plano de Gestão.
D- RECURSOS MATERIAIS
1-) BIBLIOTECA
A biblioteca, conta com um acervo muito grande de obras, distribuídos entre livros de literatura,
de pesquisa, didáticos, paradidáticos e dicionários.

No período diurno, funciona das 7:00 as 17:00 horas (sem interrupção), para atender os alunos do
Ensino Fundamental, que estudam em regime de tempo integral e no período noturno, funciona das 19:00 às
23:00 horas.
A biblioteca é usada, não somente pelos professores e alunos da Unidade Escolar, mas por todos
os segmentos da comunidade, principalmente por educandos que cursam faculdades na região.
2-) SALA DE INFORMÁTICA
A Sala de Informática instalada na escola, é uma ferramenta importante, para o
desenvolvimento e inserção dos alunos no mundo virtual e para auxiliar o aprendizado, adquirido em sala
de aula e oferecer subsídios para o educador. Como se sabe,a informática na educação, é proposta rica e
válida, para se complementar o que se aprende em sala de aula. Na escola, a Sala Ambiente de Informática,
conta com 16 computadores, conectados à internet, através da rede INTRAGOV e equipados de programas
como Windows. Recebe em média 100 alunos por dia, acompanhados, ou não, pelos professores do Currículo
Básico ou de Informática Educacional e assessorados por três estagiários do Programa “Acessa Escola”. A SAI
funciona nos seguintes horários: das 08:30 às 12:30 horas; das 13:00 às 17:00 horas e das 17:30 horas às 21:30
horas.
A Sala de Informática conta ainda com os seguintes equipamentos: um swiftch, um
armário, uma prateleira, três banners, uma lousa branca, um ar condicionado, três ventiladores e vinte e cinco
mesas com cadeiras.
3-) SECRETARIA
Funciona das 07:00 às 17:00 horas, sendo que no período noturno, atende apenas aos assuntos de
emergência.
Conta atualmente, em termos de materiais permanentes, com um armário de aço com três
portas; dois armários de aço com duas portas; doze arquivos de aço com quatro gavetas; duas mesas; quatro
cadeiras estofadas; quatro estantes com prateleiras, além de dois computadores e duas impressoras. A
secretaria da U.E. está ligada à rede Intragov, o que agiliza e torna o trabalho mais eficiente.
4-) LABORATÓRIO
É utilizado pelos professores de Ciências, Química, Biologia, Física e pelas Oficinas Curriculares,
que desenvolvem atividades práticas com os educandos, servindo-se dos materiais de uso permanente e de
consumo, existentes.
Várias são os problemas existentes e que prejudicam, sobremaneira, as atividades do laboratório,
quais sejam:
1- Existem materiais permanentes, que não se encontram em bom estado de conservação, sendo
difícil a sua reposição, muitas vezes, devido ao alto custo; outras vezes, por não serem encontrados no mercado
de vendas;
2- Existem deficiências, em termos de reposição de materiais de consumo, o que prejudica,
sensivelmente, a qualidade das aulas ministradas:
3- Nem todos os professores da área, sabem trabalhar com os materiais existentes no
laboratório, havendo a necessidade da realização de cursos de capacitação, objetivando sanar tais problemas;
4- A U.E, não dispõe de um técnico de laboratório, o que dificulta, sobremaneira, o
funcionamento deste ambiente pedagógico.

5-)SALA DE RECURSO
A Sala de Recurso dispõe de diversos materiais e recursos pedagógicos, como: equipamentos
(televisão, aparelho de DVD, scanner, computadores, impressora, rádio cd-player), jogos pedagógicos,
adaptados ou não, materiais escolares (lápis, borracha, apontador, tinta, tesoura, caneta, etc) e livros didáticos,
revistas, dicionários e calculadoras. São recursos necessários, que auxiliam o trabalho desenvolvido na Sala de
Recurso, os quais proporcionam aos educandos, melhor qualidade de ensino e aprendizagem significativa, além
de facilitar e enriquecer o trabalho do professor especialista.
O atendimento é realizado no turno oposto da classe comum, em pequenos grupos ou
individualmente, na conformidade das necessidades dos alunos, ministrado pela professora especialista Rejane
Cristina Rodrigues Silva. Os alunos que são atendidos pela Sala de Recurso, podem estar matriculados em
qualquer série do Ensino Fundamental ou Médio e recebem atendimento, o tempo que for necessário.
E- RECURSOS PEDAGÓGICOS

A Unidade Escolar dispõe de inúmeros materiais pedagógicos (além dos já citados), o que
contribui, de uma forma extraordinária, para a eficiência do trabalho docente, tornando as aulas mais dinâmicas
e atrativas e trazendo, como conseqüência, sensíveis benefícios para a aprendizagem dos educandos.
Entre os recursos pedagógicos, com que conta a escola, podemos citar: vídeos, D.V.D.,
aparelhos de som, toca C.D., retroprojetor máquina digital, Data Shoow, filmadora, C.D. room da maioria dos
componentes curriculares, dicionários de língua portuguesa, inglês e espanhol, livros (literatura, pesquisa e
paradidáticos), atlas, mapas geográficos e outros materiais, indispensáveis para o trabalho do educador.
F- RECURSOS HUMANOS
- NÚCLEO DE DIREÇÃO
Integram o Núcleo de Direção, deste Estabelecimento de Ensino, o Diretor de Escola, que exerce
seu cargo nos períodos da tarde e noite, bem como um Vice-Diretor, que trabalha nos períodos da manhã e
noite.
- NÚCLEO TÉCNICO-PEDAGÓGICO
A escola conta, no presente ano letivo, com dois professores, designados para exercerem as
funções de Coordenação Pedagógica (um para o Ensino Fundamental e outro para o Ensino Médio).
- NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Integram atualmente o Núcleo Administrativo desta Unidade Escolar, 01 (um) Secretário de Escola
Efetivo, bem como 01 (um) Oficial Administrativo (pertencentes ao Q.A.E. e Q.S.E., respectivamente).
- NÚCLEO OPERACIONAL
No presente ano letivo, integram o Núcleo Operacional, deste Estabelecimento de Ensino, os
seguintes profissionais:
05 (cinco) Agentes de Organização Escolar (efetivos, pertencentes ao Q.A.E.), que desempenham
suas funções nos períodos da manhã, tarde e noite;

03 (três) Agentes de Serviços Escolares (efetivos, pertencentes ao Q.A.E.), que prestam serviços
nos períodos da manhã e tarde;
01 (um) Auxiliar de Serviços (OFA, pertencente ao Q.S.E.), que presta serviços nos períodos da
manhã e tarde;
02 (duas) merendeiras,cedidas pela Prefeitura Municipal, que trabalham nos períodos da manhã,
tarde e noite;
01 (um) zelador, que reside no próprio Estabelecimento de Ensino;
02 (dois) responsáveis pela Biblioteca, ambos professores readaptados, que trabalham nos
períodos da manhã, tarde e noite
- CORPO DOCENTE
A Unidade Escolar, conta atualmente com 43 Professores de Educação Básica II (Efetivos e
Ocupantes de Função Atividade), que ministram aulas no Currículo Básico e Oficinas Curriculares, nos períodos
da manhã, tarde e noite, atendendo à clientela dos diversos cursos mantidos pela escola.
- CORPO DISCENTE
A Unidade Escolar conta, no presente ano letivo, com 379 alunos, matriculados, de acordo com a
seguinte distribuição:
Ensino Fundamental (Regular) – 202 alunos
Ensino Médio (Regular) – 145 alunos
Ensino Médio (EJA) – 32 alunos
Sala de Recurso – 14 alunos
G - LINHAS BÁSICAS DO PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
Os problemas enfrentados pelo nosso sistema educacional atualmente, são os mesmos da
sociedade como um todo. Vivemos a era da globalização, nova ordem social, conflitos e seus reflexos na
educação. Inserido num contexto sócio-econômico e político, o mundo está atravessando uma fase de grandes
transformações.
Esse período de mudanças profundas e constantes, tem recebido a denominação de sociedade
do conhecimento. Sempre que a sociedade defronta-se com mudanças significativas em suas bases sociais e
tecnológicas, novas atribuições passam a ser exigidas da escola. A criação de novos conhecimentos, nunca foi
tão acelerada como hoje. Isso provoca a necessidade de rever continuamente o já sabido, reorganizando, em
novas bases, todo o saber acumulado. Dominar o uso de equipamentos e das novas tecnologias é necessário,
mas não suficiente. A sociedade cobra do jovem a excelência do conhecimento; portanto, a escola deve
encontrar um novo jeito de ensinar e aprender.
Para que a escola cumpra a sua função social, isto é, ensinar bem e preparar os indivíduos para
exercerem a cidadania e o trabalho, no contexto de uma sociedade complexa, enquanto se realizam como
pessoas, se faz necessário atender os princípios, que constituem os quatro pilares da educação, constantes do
relatório da UNESCO, produzido em 1.999, ou seja, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver
e aprender a ser.

Assim, a Proposta Pedagógica da Escola Estadual “Professor Dathan Cervo”, tem como objetivo,
proporcionar um ensino, que atenda o aprender a conhecer: isso supõe aprender a aprender, exercitando os
processos e habilidades cognitivas: atenção, memória e o pensamento mais complexo (comparação, análise,
argumentação, avaliação, crítica); aprender a fazer: aquisição de competências, que tornem a pessoa apta a
enfrentar variadas situações e trabalhar em equipe; aprender a conviver: educar para a convivência, é uma
exigência inadiável e um caminho, para enfrentar as questões postas pela diversidade e pelo multiculturalismo;
aprender a ser: contribuir para o desenvolvimento da pessoa total: espírito e corpo, inteligência, sensibilidade,
sentido estético, responsabilidade pessoal, capacidade de comunicar-se, espiritualidade.
Assim, a escolha dos conteúdos escolares será cuidadosa, pois estes constituem peça
importante, para ser colocada sobre os pilares de sustentação, acima descritos. O trabalho educativo, a ser
considerado nessa proposta, configurar-se-á por meio de uma dialética de continuidade-ruptura, na qual será
necessária a introdução de elementos novos, visando à obtenção de avanços significativos, a partir da reflexão
coletiva das potencialidades de transformação, que o trabalho escolar pode oferecer. Buscar-se-á também,
solidificar a identidade da instituição, transformando-se em um espaço necessário à construção da cidadania.
O acesso aos conteúdos, a aquisição de conceitos científicos, percorrerá o processo de
investigação, os modos de pensar e investigar a ciência ensinada. Ou seja, não basta aprender o que aconteceu
na história; é preciso pensar historicamente. Pensar matematicamente sobre Matemática, biologicamente sobre
Biologia, etc.
Para tanto, a metodologia a ser utilizada, deverá proporcionar aos alunos, a transformação do
conhecimento acumulado pela ciência, em saber escolar, visando a junção entre o conteúdo e o
desenvolvimento das capacidades de pensar. A idéia chave é simples: ensinar é colocar o aluno numa atividade
de aprendizagem. A atividade de aprendizagem, é a própria aprendizagem, ou seja, aprender habilidades,
desenvolver capacidades e competências, para que os alunos aprendam por si mesmos. A atividade de
aprender, consiste em encontrar soluções gerais para problemas específicos, é aprender os conceitos mais
gerais, que dão suporte a um conteúdo, para aplicá-los a situações concretas. Ou ainda, usar os conceitos como
ferramentas mentais, para lidar praticamente com problemas, situações, dilemas práticos, etc.
Considerando essas idéias, a metodologia deve ser organizar em três momentos (não lineares):
o da Reflexão, o da Análise e o da Capacidade de operar internamente com o conceito.
O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem, será realizado, através de procedimentos
externos e internos.
A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, responsabilidade da escola, será
realizada, de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos, o diagnóstico da
situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular, prevista e desenvolvida, em
cada nível e etapa da escolaridade.
Para tanto, será realizado diagnósticos e registros em ficha própria, a respeito dos progressos e
dificuldades dos alunos, bem como a aquisição de competências e habilidades e formas de intervenção: autoavaliação de professores e alunos e orientação, quanto aos esforços necessários para a superação das
dificuldades. Constará do Regimento Escolar, a sistemática de avaliação do rendimento do aluno, incluindo a
escala adotada pela Unidade Escolar, para expressar os resultados, em todos os níveis, cursos e modalidades de
ensino.
Sendo a prática de avaliação um ato dinâmico, no qual o professor e o aluno assumem o seu
papel, de modo co-participativo, através da implementação do diálogo e da interação respeitosa, o professor
comprometer-se-á, com a construção do conhecimento e a formação de um profissional competente,
exercendo um ato essencialmente político, expressando concepções de Homem-Mundo-Educação.

O Projeto Pedagógico da escola, supõe o conjunto de todas as atividades desenvolvidas,
projetos de cursos e planos de ensino. Tudo isto, evidentemente, dentro do trabalho coletivo, construído no fio
articulados e elaborado por toda a equipe escolar, centrado no aluno, considerando o contexto em que a escola
está inserida, favorecendo os estudos e reflexões, que interferem no currículo, exigindo dos professores,
especialistas e demais profissionais, que atuam na escola, o saber e o saber fazer.
Almejamos o fortalecimento dos colegiados e instituições auxiliares, através de um trabalho
consciente, compromissado e ativo, com a finalidade de promovera a adequação, dinamização e a
sistematização das atividades da escola. Assim, estaremos contribuindo, para um melhor rendimento da ação
pedagógica, criando a participação, que traduza o compromisso de todos, com a melhoria da qualidade de
ensino e com o aprimoramento do processo pedagógico.
Conscientes de que o mundo da escola, deve ser um mundo de vivências das práticas
democráticas, onde são desenvolvidas as responsabilidades coletivas, em relação ao bem comum, se faz
necessário promover reuniões, encontros, de forma sistemática, nas quais a Proposta Pedagógica seja discutida
com as famílias e onde,acordos que beneficiem os alunos, sejam estabelecidos.
Esta participação, constante e viva, de elementos da comunidade, é um procedimento que
promove a valorização cultural e profissional, através da ação conjunta e cooperativa de elementos,que trocam
entre si, um saber, uma experiência formal e teórica, uma vivência de educação assistemática, com
conhecimentos e valores, próprios da vida real. Em outras palavras: procurar-se-á promover a própria
comunidade, à posição de sujeito, agente do processo educativo institucionalizado, em oposição a de
consumidor passivo e alienado, de um saber desvinculado de sua realidade. Mais ainda, possibilitar a
consciência da produção do próprio saber, através da ação cooperativa. Buscando a integração com a
comunidade, a escola se volta para a formação de indivíduos, capazes de atuarem, de maneira solidária e
organizada, no contexto social.
Concluindo, a Escola de Tempo Integral, irá propiciar a ampliação do acesso dos educandos ao
universo cultural letrado e a atividades sociais valorizadas, principalmente, através do enriquecimento do
protagonismo juvenil, promovendo nos jovens a cultura da paz, pelo desenvolvimento de atitudes de autorespeito, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo, com participação efetiva dos mesmos, em atividades
individuais e coletivas, sob a coordenação de profissionais da educação (gestores e professores), que saibam
articular a visão interdisciplinar, de acordo com o Projeto Pedagógico da escola.

H-DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE GESTÃO, SEUS DESAFIOS E RELAÇÃO ENTRE
ESTES E OS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.
1-GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA ESCOLA
Periodicamente os profissionais da educação que atuam na U.E. (gestores
e professores), realizam uma avaliação do trabalho, que vem sendo desenvolvido no decorrer do ano letivo,
sendo que os dados obtidos, são de fundamental importância, para reorientar as atividades de cunho
pedagógico, trazendo, como conseqüência, uma sensível melhoria no processo ensino-aprendizagem.
É feita uma análise comparativa, com os dados obtidos nos anos anteriores, sendo que tais
indicadores são discutidos na escola, em reunião de professores (principalmente nos HTPCs), em sala de aula
(com o envolvimento de educadores e alunos), bem como nas reuniões bimestrais, realizadas com os pais.

A avaliação periódica do trabalho desenvolvido pela escola e sua divulgação junto à comunidade
escolar, além de propiciar uma significativa melhoria nos índices de satisfação dos pais, dos alunos e dos
professores com a escola, possibilita o desenvolvimento de aulas mais significativas, ligadas às reais
necessidades dos educandos, proporcionando, como conseqüência, uma diminuição da indisciplina no âmbito
escolar.
B-ANÁLISE SISTEMÁTICA DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DOS ALUNOS
Com a finalidade de planejar a correção de rumos, sistematicamente é feita a análise dos
resultados das avaliações dos educandos, tanto dos componentes curriculares que fazem parte do Currículo
Básico, como das Oficinas Curriculares.
Para tal, são analisados os relatórios dos Conselhos de Classe e Série (realizados
bimestralmente,tanto no Ensino Regular, como na Educação de Jovens e Adultos), das auto-avaliações dos
alunos, nos diferentes componentes curriculares, bem como do registro dos professores, objetivando um
acompanhamento pedagógico diferenciado e que possa colaborar para a melhoria da qualidade de ensino.
C-IDENTIFICAÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DAS RAZÕES DA FREQUÊNCIA IRREGULAR NAS AULAS
Com o intuito de melhorar o índice de freqüência dos educandos, bem como, na medida do
possível, evitar uma possível evasão ou abandono dos mesmos, a Unidade Escolar tomou uma série de medidas,
a curto prazo, quais sejam:
-Levantamento periódico, com o objetivo de identificar os educandos que apresentam uma
frequência irregular;
-Contato constante com os educandos (em se tratando de maiores de idade) e com os pais (quando
menores), com o objetivo de tomar ciência dos motivos que ocasionaram a irregularidade, em termos de
freqüência;
-Contato com o Conselho Tutelar, quando esgotadas todas as possibilidades da resolução do
problema com a ajuda dos pais, em se tratando de alunos menores de idade;
-Procurar criar opções, para atender os alunos que apresentam uma freqüência irregular;
-Procurar os alunos que se evadiram ou abandonaram a escola, incentivando-os a retornarem ao
convívio escolar;
-Discutir com os professores, a necessidade de melhorar a qualidade das aulas, tornando-as mais
dinâmicas e atrativas, através da adoção de estratégias diversificadas e de um conteúdo significativo para o
educando, o que levará, com absoluta certeza, a uma diminuição dos índices de evasão e abandono escolar.
2-GESTÃO PARTICIPATIVA
A- ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E DA COMUNIDADE ESCOLAR NA ELABORAÇÃO DA
PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA
A Proposta Pedagógica da U. E., elaborada com a participação da comunidade escolar (gestores,
professores, funcionários, pais e alunos), contempla a função, finalidades, valores, princípios e objetivos da
escola, como orientadores de ações conjuntas e articuladas, no cotidiano escolar.
É atualizada periodicamente, procurando estar sempre em sintonia com as modernas práticas
pedagógicas, onde o educando é visto como sujeito do processo ensino-aprendizagem, como uma pérola que
precisa ser lapidada e preparada, para ter uma atuação efetiva na sua comunidade.

Sempre que possível e necessário,o documento é analisado e discutido
com a comunidade escolar, em reunião com os pais e alunos, nos HTPCs, bem como em encontros, realizados
com os diversos segmentos da comunidade.
O levantamento das expectativas dos pais e alunos, com relação à escola, é de fundamental
importância, na medida em que permite redirecionar o processo ensino-aprendizagem, corrigindo as falhas que
possam estar ocorrendo.
B- PARTICIPAÇÃO DOS DIFERENTES SEGMENTOS DA COMUNI
DADE ESCOLAR NOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E PROCESSOS DECISÓRIOS DA ESCOLA
A participação dos diversos segmentos da comunidade nos órgãos colegiados, existentes na U.E.
(Conselho de Escola, Conselho de Classe e Série, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil), é altamente
positiva, visto que:
-É necessário uma escola aberta à comunidade, com a formação de parcerias, que possam
colaborar para o aprimoramento da qualidade de ensino;
-É de suma importância o desenvolvimento de um trabalho coletivo, transparente e
democrático, com o envolvimento de todos os segmentos da comunidade escolar;
-É fundamental para o processo ensino-aprendizagem, a busca de ações que fortaleçam uma
cultura de participação, com a implementação de novos formatos de organização e de partilhamento de poder;
O Conselho de Escola/APM, na qual participam ativamente a comunidade escolar e local, em
sintonia com a gestão da escola, tomam decisões coletivas, nas áreas administrativa, financeira e políticopedagógica.
O Grêmio Estudantil, quando necessário, participa da tomada de decisões da escola,
principalmente aquelas atinentes à vida escolar dos educandos.
É constante a participação dos alunos nos Conselhos de Escola e de Classe e Série, tanto nas
reuniões previstas no Calendário Escolar, como nas extraordinárias.
C-DIVULGAÇÃO DO REGIMENTO ESCOLAR, DAS NORMAS LEGAIS E DE CONVIVÊNCIA, QUE
ORIENTAM OS DIREITOS E DEVERES DOS PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, PAIS E ALUNOS
O Regimento Escolar, enquanto documento administrativo e normativo, fundamenta-se nos
propósitos, princípios e diretrizes, definidos na Proposta Pedagógica da escola, na legislação geral do país e,
especificamente, na legislação educacional, sendo um documento claro, de fácil entendimento para a
comunidade e traduzindo as construções e os avanços nela produzidos.
No caso específico da nossa Unidade Escolar, passou pelas adequações necessárias, em função
da implantação do Regime de Tempo Integral para as séries do Ensino Fundamental, bem como em
cumprimento das normas contidas na Resolução SE Nº 30, de 10 de maio de 2.007.
As Normas de Convivência visam orientar as relações profissionais e interpessoais, que ocorrem
no âmbito da escola, de modo a promover a socialização e a transparência de decisões e ações, sendo
elaboradas, com a participação representativa, de todos os envolvidos no processo educativo (equipe de
gestores, professores, funcionários, pais e alunos), devendo contemplar:
1-Os princípios que regem as relações profissionais e interpessoais;

2-Os direitos e deveres dos participantes do processo ensino-aprendizagem;
3-As formas de acesso e utilização coletiva, dos diferentes ambientes escolares;
4-A responsabilidade individual e coletiva, na manutenção de equipamentos, materiais, salas de
aula e demais ambientes.
Tanto o Regimento Escolar, como as Normas de Convivência, são divulgadas, circulando, de
maneira rápida e precisa, entre pais, professores, demais profissionais da escola, alunos e outros membros da
comunidade escolar.
D-SOCIALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS NAS REUNIÕES/ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, BEM
COMO DAS OCORRÊNCIAS DOS DIFERENTES PERÍODOS, COM A FINALIDADE DE REDIRECIONAR OS RUMOS DO
COTIDIANO ESCOLAR
Sendo a escola um canal aberto de comunicação, todas as informações são socializadas, de
uma forma clara, transparente e objetiva, para todos os segmentos que compõem a comunidade escolar.
1-As orientações de cunho pedagógico, sendo analisadas e discutidas pela Equipe de Gestão e
educadores nos HTPCs e Reuniões Pedagógicas;
2-As orientações de cunho administrativo, sendo informadas, em reuniões específicas, com a
participação da direção e demais funcionários da escola;
3-As informações atinentes à vida escolar dos alunos, sendo debatidas e socializadas com os
mesmos, com a participação dos professores conselheiros e alunos representantes de classe; em reuniões com
o Grêmio Estudantil e nos Conselhos de Classe e Série, realizados bimestralmente;
4-Em reuniões com os pais de alunos, sempre que necessário, para analisar e discutir o
rendimento escolar dos filhos, para informação dos eventos realizados pela escola, bem como, para coletar
sugestões dos mesmos, que possam contribuir para a melhoria da aprendizagem dos educandos.
3-GESTÃO PEDAGÓGICA
A-AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS PELAS ÁREAS DO CURRÍCULO, TENDO
COMO REFERÊNCIA OS PCNs
Com o intuito de aprimorar cada vez mais a qualidade do processo ensino-aprendizagem,
através do desenvolvimento de aulas mais significativas, ligadas às reais necessidades dos educandos , o
currículo escolar é continuamente atualizado, tendo como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais (os
PCNs), bem como a evolução da sociedade, ciência, tecnologia e cultura.
As atividades pedagógicas são desenvolvidas de uma forma articulada e coerente, por todos
os profissionais que atuam na U.E. (gestores, coordenadores e professores do Currículo Básico e das Oficinas
Curriculares), através:
-da discussão coletiva das competências comuns, desenvolvidas pelas diferentes áreas do
currículo;
-da troca de experiências pedagógicas diferenciadas, que ocorre, principalmente nos HTPCs,
bem como nos cursos promovidos pela Diretoria de Ensino;
-do uso, em sala de aula, de diferentes recursos pedagógicos, que contribuem para a
dinamização das aulas;

-do desenvolvimento de ações pedagógicas modernas, após a identificação das dificuldades de
aprendizagem dos educandos;
-da elaboração de aulas, com conteúdos significativos, sugeridos pelos alunos;
-da análise dos relatórios dos Conselhos de Classe e Série, das auto-avaliações dos alunos, bem
como do registro dos professores, com o objetivo de organizar um acompanhamento pedagógico diferenciado;
-da participação constante dos pais, como parceiros efetivos na aprendizagem dos seus filhos.
Todo o trabalho pedagógico é registrado nos portfólios individuais dos alunos, no diário de
bordo dos professores, em fichas previamente preparadas para este fim, bem como no diário de classe dos
docentes.
Verifica-se um constante aprimoramento do processo de avaliação, sendo definido
coletivamente, pela equipe pedagógica a U.E., os instrumentos, formas de registro e critérios, para avaliar as
competências comuns a todas as áreas do currículo.
B-ANÁLISE DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DOCENTE, DE MODO A GA RANTIR A ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES COM A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA
O acompanhamento das atividades pedagógicas, desenvolvidas pelos docentes, é constante,
através dos coordenadores, bem como dos PCOPs da Diretoria de Ensino.
O trabalho docente é avaliado, com o objetivo de identificar se existe coerência entre as
ações realizadas e a Proposta Pedagógica da escola,procurando corrigir erros ou desvios, que possam redundar
em prejuizos da qualidade de ensino.
Entre as características, que são priorizadas, na avaliação dos professores que atuam na
escola, podemos citar:
-capacidade de selecionar conteúdos significativos, em função dos objetivos a serem
alcançados;
-capacidade de relacionar os conteúdos com as vivências dos alunos;
-envolvimento com a solução de problemas de aprendizagem dos alunos, por meio da
proposição de inovações pedagógicas;
-respeito pela opinião, interesses e individualidade dos educandos;
-facilidade de comunicação, aliada à capacidade de compreensão;
-capacidade de propor formas novas para desenvolver o trabalho docente, em relação, tanto a
conteúdos, quanto a atividades a serem implementadas.
C-AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA VE RIFICAR O COMPROMISSO DOS PROFESSORES COM A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS E ARTICULAÇÃO COM AS
FAMÍLIAS E A COMUNIDADE

São desenvolvidas, no âmbito escolar, diversas ações, objetivando o fortalecimento do
compromisso/vínculo entre os dois principais atores do processo ensino-aprendizagem (professores e alunos),
quais sejam:
-criação de projetos de melhoria da prática pedagógica da escola, que resultem na elevação
da auto-estima e na formação integral dos educandos;
-utilização de estratégias de aula diversificadas e dinâmicas, que possibilite uma efetiva
participação dos alunos, como sujeito da aprendizagem e não como simples objeto;
-discussão e definição com os pais e alunos, dos critérios de avaliação que serão aplicados;
-participação efetiva dos educandos, nos projetos existentes na escola, envolvendo-os na
concepção e coordenação das atividades, na tomada das principais decisões e no desenvolvimento das ações;
-utilização dos alunos como monitores, nos diversos ambientes pedagógicos, existentes na
escola (sala de aula, sala de informática e biblioteca);
-constante comunicação com as famílias dos educandos, incentivando os pais, a terem uma
participação ativa, nas atividades desenvolvidas na escola, principalmente aquelas relacionadas com a vida
escolar dos seus filhos.
4-GESTÃO DE PESSOAS
A-AVALIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A INTEGRAÇAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA, PAIS E ALUNOS
No âmbito escolar, são desenvolvidas inúmeras ações, objetivando fortalecer a integração
entre os profissionais que atuam na escola (direção, coordenadores, professores, secretário, agentes de
organização escolar, agente de serviços escolares, auxiliares de serviços, merendeiras, bibliotecária e zelador),
pais e alunos, que, sem dúvida nenhuma, trarão conseqüências positivas para a melhoria da qualidade de
ensino.
Para tanto, no decorrer do ano letivo, serão desenvolvidas várias atividades, com o intuito
de integrar todos os segmentos que atuam no processo ensino-aprendizagem, quais sejam:
-desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer, com a participação dos professores,
pais e alunos;
-participação de pais e alunos, nos HTPCs, Conselho de Classe e Série, Conselho de Escola e
Associação de Pais e Mestres;
-realização de palestras, dinâmicas e outros eventos de cunho cultural, com o envolvimento
da comunidade escolar;
-disponibilização do espaço da escola, no final de semana e no período de férias, para a
realização de atividades que congreguem a comunidade local;
-trabalho de conscientização com os profissionais da escola, visando a melhoria do nível de
atendimento aos pais, alunos e a todos os que visitam a escola.
B-AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
EM SERVIÇO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS

São favorecidas, estimuladas e apoiadas pela Direção da Escola, ações de formação
continuada em serviço e troca de experiências vivenciadas, não somente para o desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades e atitudes, mas também objetivando a elevação da motivação e auto-estima dos
profissionais que atuam na escola.
Nesse sentido, são tomadas uma série de providências, entre as quais podemos citar:
-priorização, pela Equipe de Gestores, das questões pedagógicas, objetivando um ensino de
melhor qualidade, mais dinâmico e que vá de encontro com as reais necessidades do educando;
-estímulo, para que todas as pessoas que trabalham na escola (incluindo professores e
demais funcionários), possam se atualizarem, participando de cursos e ações de formação;
-troca de experiências vivenciadas, nas ações de formação continuada de aperfeiçoamento
da equipe escolar, a fim de aprimorar o trabalho da escola;
-utilização dos HTPCs para a formação contínua do professor e a melhoria de sua prática de
ensino;
-reivindicação, junto às autoridades competentes (Diretoria de Ensino, CENP e DRHU), de
cursos de formação, que atendam as necessidades e expectativas, dos profissionais que atuam na área de
educação;
-formação de parcerias com as entidades municipais ligadas à educação, objetivando a troca
de experiências bem sucedidas entre os seus profissionais, bem como a realização de cursos de formação.
C-AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS DE DESEMPENHO, BEM COMO DE VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DA EQUIPE
ESCOLAR
Com o objetivo de reforçar as ações voltadas para a melhoria da qualidade de ensino,
regularmente são desenvolvidas, na Unidade Escolar, práticas de valorização e reconhecimento, do trabalho e
esforço dos profissionais que atuam na área da educação, quais sejam:
-divulgação das experiências bem sucedidas (que deram certo), ligadas à parte pedagógica,
administrativa e de relacionamento humano;
-desenvolvimento de diversas atividades, envolvendo todos os profissionais que atuam na
escola, realçando, como foco central, a importância do respeito humano, da ética e do espírito de solidariedade;
-adoção de práticas avaliativas do desempenho de professores e funcionários, ao longo do
ano letivo, para promover a melhoria contínua desse desempenho, no cumprimento de objetivos e metas
educacionais, com participação de diversos segmentos da comunidade escolar (direção, professores
coordenadores, professores, funcionários, alunos, pais, mães e responsáveis).

5-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS
A-AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUANTO AO ATENDIMENTO, À
ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTA ESCRITURAÇÃO DA VIDA DOS ESCOLARES

O atendimento à comunidade, no que se refere à escrituração da vida dos escolares
(registros, documentação dos alunos, dados estatísticos, etc), é bastante ágil e eficiente, visto que a secretaria
da escola está totalmente informatizada, contando com funcionários treinados para esse fim.
Os pais e alunos que chegam para fazer matrícula, pedir informações ou saber sobre a
situação escolar dos seus filhos, são atendidos com eficiência e presteza.
Os professores e funcionários tem a sua vida funcional regularizada e atualizada, sendo que
as suas demandas são prontamente atendidas.
As solicitações dos órgãos centrais, em termos de documentação, são atendidas com
presteza e rapidez.
B-AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DIDÁTICOS, DISPONÍVEIS NOS ESPAÇOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA
Na medida do possível, é promovida a utilização apropriada das instalações, dos
equipamentos e dos materiais pedagógicos existentes, visto que, com o funcionamento (a partir de 2.006), do
Regime de Tempo Integral, para as séries do Ensino Fundamental (Ciclo II), todos os espaços físicos existentes na
escola, foram ocupados, havendo até a necessidade da adequação de alguns deles (o laboratório, por exemplo,
foi transformado em sala de aula).
Com relação aos espaços pedagógicos, existentes na escola, pode-se afirmar:
-Salas Ambientes – não existem, sendo que as atividades pedagógicas são desenvolvidas em
salas de aulas normais;
-Sala de Vídeo – com a implantação do Regime de Tempo Integral, foi transformada em sala
de aula;
-Sala de Leitura – não existe uma sala apropriada, sendo utilizada, para esse fim, a biblioteca e
outros ambientes, existentes na U.E.;
-Sala Ambiente de Informática – conta atualmente com dezesseis computadores, sendo
utilizada, no período da tarde, pela Oficina de Informática Educacional e nos períodos da manhã e noite, por
professores e alunos, para trabalhos de pesquisa.Nos três períodos, a SAI conta com a participação de
estagiários do Programa “Acessa Escola”.
-Laboratório – funciona regularmente, nos períodos da tarde e noite, sendo que, no período
da manhã, é utilizado como sala de aula (como já foi frisado);
-Quadra Coberta – utilizada, nos três períodos, para o desenvolvimento de atividades físicas,
culturais e de lazer; nos finais de semana pela comunidade, bem como para a realização de diversos eventos,
promovidos pela escola.
C-PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESCOLAR, ESPAÇOS,
INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS
Apesar das dificuldades existentes (já comentadas) e na medida das possibilidades, é
promovida a utilização apropriada das instalações, dos equipamentos e dos materiais pedagógicos, existentes
para a implementação do Projeto Pedagógico.

São promovidas diversas ações, objetivando favorecer a conservação, higiene, limpeza,
manutenção e preservação do patrimônio escolar.
Nos finais de semana, as dependências da escola, são utilizadas para o desenvolvimento das
atividades do “Programa Escola da Família”, que tem como proposta, a abertura das escolas públicas estaduais,
transformando-as em Centros Comunitários, com a intenção de atrair os jovens e suas famílias, para um espaço
voltado à prática da cidadania, com o desenvolvimento de atividades artísticas, culturais e esportivas.
D-APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA ESCOLA,
PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E AVA LIAÇÃO DO USO DESSES RECURSOS, CONSIDERANDO A PROPOSTA PEDAGÓGICA E OS PRINCÍPIOS DA GESTÃO PÚBLICA
Todos os recursos financeiros da escola, tanto os recebidos dos órgãos estaduais e federais,
bem como os provenientes de campanhas desenvolvidas na comunidade, tem a sua execução planejada,
acompanhada e avaliada, levando em conta as necessidades do Projeto Pedagógico, os princípios da gestão
pública e a prestação de contas à comunidade.
A Associação de Pais e Mestres, bem como o Conselho de Escola, participam das definições
orçamentárias da escola, definindo, de uma forma democrática e transparente, as prioridades de cada recurso
recebido. Após a priorização dos gastos, é feita uma pesquisa na comunidade, com a participação, de pelo
menos três firmas, dando-se preferência àquela que oferecer as melhores condições, tanto em preço, como em
qualidade.
A Direção presta contas à comunidade escolar, apresentando regularmente o orçamento da
escola e seus gastos.

IV-OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR, DO ENSINO E DA ESCOLA

1-)OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
2-)OBJETIVOS DO ENSINO
Os objetivos do ensino, devem convergir para os fins mais amplos da educação nacional, expressos na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996), devendo ser
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 concepções pedagógicas;
-respeito à liberdade e apreço à tolerância;
-coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
-gratuidade de ensino público, em estabelecimentos oficiais;
-valorização do profissional da educação escolar;
-gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino;
-garantia do padrão de qualidade;
-valorização da experiência extra-escolar;
-vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
3-)OBJETIVOS DA ESCOLA
-formar um cidadão livre, crítico, consciente, responsável e atuante, nos diferentes grupos sociais em
que participar, sem que haja nenhum tipo de agressão ou discriminação;
-dar condições para que o educando seja inserido no mundo do trabalho, propiciando ao mesmo, a
compreensão dos processos tecnológicos e sociais da produção, distribuição e consumo dos bens necessários à
existência humana;
-favorecer a convivência com as demais culturas, de forma que o educando possa produzir e usufruir
conhecimentos, bens e valores culturais;
-permitir ao educando exercitar sua cidadania, a partir da compreensão da realidade, para que possa
contribuir em sua transformação;
-buscar novas soluções, criando situações que exijam o máximo de exploração, por parte dos
educandos e estimular novas estratégias de compreensão da realidade;

-propiciar condições para que o aluno seja responsável pela construção do seu próprio conhecimento,
através do diálogo, da participação e da pesquisa;
-compromissar todos os segmentos da escola (direção, coordenadores, corpo docente, funcionários,
corpo discente. A.P.M., Grêmio Estudantil e Conselho de Escola), bem como a comunidade em que a escola está
inserida, a desenvolverem um trabalho coletivo, de tal forma que promovam um ensino de melhor qualidade,
objetivando a plena realização do ser humano;
-melhorar a qualidade do ensino, motivando e efetivando a permanência do aluno na Escola, evitando
a evasão escolar;
-promover a integração escola-comunidade;
-criar mecanismos de participação, que traduzam o compromisso de todos na melhoria da qualidade de
ensino e com o aprimoramento do processo pedagógico;
-inserir a escola e a comunidade no compromisso com a democratização do ensino, assegurando o
acesso e a permanência do aluno na escola;
-preparar o educando para uma verdadeira cidadania, voltada para o desenvolvimento da sua autonomia;
-atuar no sentido do desenvolvimento humano e social, tendo em vista sua função maior de agente de
desenvolvimento cultural e social na comunidade, a par de seu trabalho educativo;
-transformar a escola num organismo vivo e atuante na vida da sociedade, despertando a solidariedade
e fortalecendo o trabalho de equipe;
-assegurar aos profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem (direção, coordenação, professores e funcionários do Q.A.E. e Q.S.E), amplas oportunidades de se relacionarem,
objetivando a melhoria da qualidade de ensino, bem como tornando mais eficiente a organização da escola;
-propiciar cursos de capacitação a todos os professores, para enriquecimento do seu conteúdo, de seu
trabalho pedagógico e melhoria de postura.

V- AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES E OS COLEGIADOS

A-AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES
As Instituições Escolares terão a função de aprimorar o processo de construção da autonomia da
escola e as relações de convivência intra e extra-escolar.
A Unidade Escolar conta com as seguintes Instituições Escolares:
1-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
Foi fundada em 07/06/77, tendo o seu estatuto sido aprovado e publicado no D.O. de 23/07/77
(página 50) e se encontra legalmente registrada sob nº 32, folha 17 do livro “A”, no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas de Fernandópolis, desde 20/01/78.
Foi registrada no DAE, sob nº 11.084, conforme publicação no D.O. de 24/06/78 e possui C.G.C.
de nº 49690068/0001-39.
Mantém convênio com a F.D.E., cuja assinatura se deu em 16/11/87.
A composição da atual diretoria, com a data da eleição e posse de seus membros, encontra-se
neste Plano de Gestão.
2-GRÊMIO ESTUDANTIL
O Grêmio Estudantil XI de Agosto da E.E. “Professor Dathan Cervo”, foi criado no dia 08/10/87, de
acordo com a Lei Federal 7.398, de 04/11/85, que dispõe sobre a organização de entidades representativas dos
estudantes do Ensino Fundamental e Médio.
A composição da atual diretoria, com a data da eleição e posse de seus membros, encontra-se
neste Plano de Gestão.
B-OS COLEGIADOS
1-CONSELHO DE ESCOLA
O Conselho de Escola, articulado ao Núcleo de Direção, formado por representantes de todos os
segmentos da comunidade escolar, se constituirá em um colegiado de natureza deliberativa, eleito anualmente,
durante o primeiro mês letivo e será presidido pelo Diretor da Escola
A sua composição, terá como base o número de classes em funcionamento na Unidade Escolar,
no ano letivo, de acordo com a seguinte proporcionalidade:
a-) 40% (quarenta por cento) de docentes;
b-) 05% (cinco por cento) de Especialistas da Educação;
c-) 05% (cinco por cento) dos demais funcionários da escola;
d-) 25% (vinte e cinco por cento) de pais;
e-) 25% (vinte e cinco por cento) de alunos
São atribuições do Conselho de Escola:

A-Deliberar sobre:
a-) diretrizes e metas da Unidade Escolar;
b-) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica;
c-) projetos de atendimento material e psico-pedagógico do aluno, em parceria com a Unidade
Básica de Saúde municipal;
d-) programas especiais, visando a integração escola-família-comunidade;
e-) criação e regulamentação das Instituições Auxiliares da escola;
f-) prioridades para aplicação dos recursos da Escola e das Instituições
Auxiliares;
g-) a indicação, a ser feita pelo respectivo Diretor de Escola, do ViceDiretor de Escola, quando este for oriundo de outra Unidade Escolar, conforme o Regimento Escolar;
h-) as penalidades disciplinares, a que estiverem sujeitos os servidores,
funcionários e alunos da Unidade Escolar.
B-Elaborar o Calendário e o Regimento Escolar, observadas as normas do Conselho Estadual de
Educação e a legislação pertinente;
C-Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho, em face das diretrizes e
metas estabelecidas
O Conselho de Escola deverá reunir-se, ordinariamente, duas vezes por semestre e,
extraordinariamente, por convocação do Diretor da Escola ou por proposta de, no mínimo 1/3 (um terço) de
seus membros.
A sua constituição, bem como a data da eleição dos seus integrantes, encontram-se neste Plano
de Gestão.
2-CONSELHO DE CLASSE E SÉRIE
O Conselho de Classe e Série, enquanto colegiado responsável pelo processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, terá as seguintes atribuições:
a-possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos e entre séries e turmas;
b-propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem
c-favorecer a integração e seqüência dos conteúdos curriculares de cada classe;
d-orientar o processo de gestão do ensino;
e-avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados da aprendizagem, relativos aos
diferentes componentes curriculares:
-analisando os padrões de avaliação utilizados;

-identificando os alunos de aproveitamento insuficiente;
-coletando e utilizando informações sobre as necessidades, interesses e aptidões dos educandos;
f-avaliar o comportamento da classe:
-identificando os alunos de ajustamento insatisfatório, em situação de classe e na escola;
-propondo medidas que visem o melhor ajustamento do aluno.
g-decidir sobre a reclassificação do aluno no final do ano letivo (ensino regular), ou no final do
semestre (Educação de Jovens e Adultos);
h-opinar sobre os recursos relativos à verificação do rendimento escolar, interpostos por alunos
ou seus responsáveis.
O Conselho de Classe e Série, será presidido pelo Diretor da Escola, assessorado pelo Vice-Diretor e
Professores Coordenadores e integrado por todos os professores da mesma classe, devendo se reunir,
ordinariamente, uma vez por bimestre, ou quando convocado pela direção da escola.
O cronograma das reuniões ordinárias do Conselho de Classe e Série desta U.E., estão fixados nos
Calendários Escolares (do Ensino Regular e do EJA), que fazem parte deste Plano de Gestão.

VI- NORMAS DE GESTÃO E CONVIVÊNCIA
As Normas de Gestão e Convivência, visam orientar as relações profissionais e interpessoais, que
ocorrem no âmbito da escola e se fundamentam em princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural,
autonomia e gestão democrática.
Elaboradas com a participação representativa dos envolvidos no processo educativo (direção,
coordenação, professores, funcionários, pais e alunos), deverá contemplar:
1-Os princípios que regem as relações profissionais e interpessoais;
2-Os direitos e deveres dos participantes do processo educativo;
3-As formas de acesso e utilização coletiva dos diferentes ambientes escolares;
4-A responsabilidade individual e coletiva, na manutenção de equipamentos, materiais, salas de aula e
demais ambientes.
Nos casos graves de descumprimento de normas, será ouvido o Conselho de Escola, para aplicação de
penalidades, ou para encaminhamento às autoridades competentes.
Nenhuma penalidade poderá ferir as normas que regulamentam o servidor público, no caso de
funcionário, ou do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso de aluno menor de idade, salvaguardados:
1-O direito à ampla defesa e recurso a órgãos superiores, quando for o caso;
2-Assistência dos pais ou responsáveis, no caso de aluno com idade inferior a 18 anos;
3-O direito do aluno à continuidade de estudos, no mesmo ou em outro estabelecimento público.

A-DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO
1-DIREITOS
a-)DIREÇÃO, COORDENAÇÃO,CORPO DOCENTE E FUNCIONÁRIOS
Além dos direitos, decorrentes da legislação específica, são assegurados à direção, coordenação,
docentes e funcionários:
-o direito à realização humana e profissional;
-o direito ao respeito e às condições condignas de trabalho;
-o direito de recurso à autoridade superior.
b-)CORPO DISCENTE
Os alunos, além do que estiver previsto na legislação, tem direito à:
-formação educacional adequada e em conformidade com os currículos apresentados no planejamento
anual;
-respeito de sua pessoa, por parte de toda a comunidade escolar;
-convivência sadia com seus colegas;

-comunicação harmoniosa com seus educadores;
-associação, podendo eleger representantes de classe e organizar-se em grêmios representativos;
-recorrer às instâncias escolares superiores.
-condições educativas de construção do auto-respeito;
-orientações imprescindíveis e instrumentalizadoras, para sua educação integral e emancipatória.
2-DEVERES
a-)DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, CORPO DOCENTE E FUNCIONÁRIOS
Além do que estiver previsto na legislação específica, são deveres da direção, coordenação, corpo
docente e funcionários:
-assumir integralmente as responsabilidades e deveres, decorrentes de suas funções;
-cumprir seu horário de trabalho, reuniões e períodos de permanência na escola;
-manter, com seus colegas, um espírito de colaboração e amizade.
b-)CORPO DISCENTE
Os alunos, além do que dispõe a legislação, tem o dever de:
-participar conscientemente de sua própria educação, comparecendo a todas as atividades
educacionais;
-integrar-se à comunidade escolar;
-respeitar seus educadores, colegas e funcionários, assim como os valores morais e culturais;
-respeitar o espaço físico e bens materiais da escola, colocados à sua disposição;
-comparecer às atividades escolares, trajando o uniforme e portando o material escolar exigido;
-não ausentar-se da escola, em horário de aula, sem autorização da direção;
-expressar-se, de forma coerente, com os valores éticos, cultivados e defendidos pela equipe
pedagógica.

PLANO DE CURSO
ENSINO FUNDAMENTAL (REGULAR)
DIURNO
1- OBJETIVOS DO CURSO
Espera-se, que de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao
final do Ciclo II do Ensino Fundamental, o aluno atinja um grau de conhecimento adequado às
necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade em que está inserido e
seja capaz de :
-compreender a cidadania como participação social e política, assim como
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o
mesmo respeito;
-posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva, nas diferentes
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões
coletivas;
-conhecer as características fundamentais do Brasil, nas dimensões
sociais, materiais e culturais, como meio para construir progressivamente a noção de
identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país;
-conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro,
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra
qualquer discriminação, baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de
sexo, de etnia e outras características individuais e sociais;
-perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente,
identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a
melhoria do meio ambiente;
-desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação
pessoal e de inserção social, para agir com perseverança, na busca de conhecimento e no
exercício da cidadania;
-conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos
saudáveis, como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com
responsabilidade em relação à sua saúde coletiva;
-utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica,
plástica e corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar
e usufruir das produções culturais em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes
intenções e situações de comunicação;
-saber utilizar diferentes fontes e recursos tecnológicos para adquirir e
construir conhecimentos;
-questionar a realidade,formulando problemas e tratando de resolvê-los,
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise
crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação.
No tocante às Oficinas Curriculares, instituídas para a vivência de
atividades de natureza prática, inovadora, integradas às temáticas, conhecimentos e saberes,
já interiorizados ou não pelos educandos, terão como principais objetivos:
-educar e cuidar da imagem positiva do aluno;
-atender às diferentes necessidades de aprendizagem dos educandos;
-promover o sentimento de pertinência e o desenvolvimento de atitudes
de compromisso e responsabilidade, para com a escola e com a comunidade,
instrumentalizando-o com as competências e habilidades, necessárias ao desempenho do
protagonismo juvenil e à participação social;

-promover a cultura da paz, pelo desenvolvimento de atitudes de autorespeito, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo, conforme as diretrizes e proposta
curricular, contidas na Resolução SE 77, de 29/11/2006.
II - INTEGRAÇÃO E SEQUÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES
As diretrizes gerais para a organização dos currículos do Ensino
Fundamental,dos componentes curriculares que fazem parte do currículo básico, devem
abranger:
-obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do
Brasil;
-o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos
alunos;
-a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é
componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos;
-o ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes
indígenas, africana e européia;
-na parte diversificada do currículo, será incluído obrigatoriamente, a partir
da 5ª série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha, nesta
Unidade Escolar, se deu pela língua inglesa, atendendo às possibilidades desta instituição.
Com relação às Oficinas Curriculares, as mesmas estarão articuladas, no
sentido de enriquecerem o Currículo Básico, com procedimentos metodológicos inovadores,
procurando atender às diferentes necessidades de aprendizagem dos educandos, bem como
redimensionando e ampliando a estrutura organizacional da escola, com novos espaços e
maior tempo de permanência do aluno no ambiente escolar.
As situações de trabalho, as orientações de estudo, as artes plásticas, o
teatro, os esportes, as oportunidades de lazer, as manifestações culturais, as questões do
meio ambiente e da saúde, se convertem em possibilidades efetivas de desenvolvimento de
projetos interdisciplinares, tornando a aprendizagem mais significativa.
III – SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1- LÍNGUA PORTUGUESA
-Oralidade;
-Leitura, análise e produção das tipologias textuais e seus respectivos
gêneros;
-Aspectos gramaticais da língua;
-Especificidades do texto literário
2- HISTÓRIA
-Linguagens das fontes históricas;
-Civilizações;
-Sistema econômico;
-Processo de independência
-Racismo;
-Sistemas políticos;
-Ideologia;
-Valores culturais.

3- GEOGRAFIA
-Paisagem: elementos naturais e sociais;
-Cartografia;
-Sistema econômico;
-Regionalização;
-População;
-Meio ambiente;
-Quadro político mundial
-Urbanização;
-Globalização.
4- CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS E PROGRAMA DE SAÚDE
-Meio ambiente – Relações alimentares;
-Ar – Água – solo – (Produção de resíduos)
-Ser humano e a saúde;
-Astronomia;
-Evolução e biodiversidade;
-Tipos de reprodução;
-Nutrição;
-Movimentos da Terra;
-Visão macroscópica e tecnologia dos materiais;
-Sistemas do corpo humano;
-Órgãos dos sentidos;
-Radiações
5- MATEMÁTICA
Números
-contagem;
-medida e representação simbólica;
-representação algébrica das operações fundamentais;
-equivalência e ordem
Geometria
-Percepção de formas e relações entre elementos de figuras
planas e espaciais;
-Construção e representação de formas geométricas, existentes, existentes
ou imaginadas;
-Concepção de espaço para compreensão do mundo físico.
Relações
-Noção de medidas;
-Relações métricas em geral;
-Relações de interdependência como as de proporcionalidade ou as
associadas à idéia de função
6- EDUCAÇÃO FÍSICA
-Conhecimento de si mesmo, suas possibilidades de movimento e
limitações;
-O corpo e as alterações fisiológicas, causada pelo exercício e seus
benefícios para a saúde;

-Características das atividades e suas exigências específicas: formas de
realização, as regras dos jogos ou modalidades esportivas, a relação espaço-tempo, ritmo,
velocidade, intensidade, fluidez;
-Análise da realização de movimentos culturalmente determinados em sua
própria localidade, na mídia e em seus companheiros.
7- ARTE
-A tridimensionalidade nas linguagens artísticas;
-O espaço no território das linguagens artísticas;
-Luz: suporte, ferramenta e matéria pulsante na Arte;
-O desenho e potencialidade do registro nas linguagens artísticas;
-O “transformar” – 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 formaconteúdo;
-“”Misturança” étnica: 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.
8- INGLÊS
-Ler, compreender, analisar e interpretar textos diversos;
-Identificar os usos dos pronomes;
-Reconhecer e identificar os usos dos tempos verbais;
-Produzir textos dos gêneros diversos;
-Elaboração e reelaboração de textos diversos.
9- LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO
-Estudo sistemático de textos com características expositivas e
argumentativas: carta ao leitor, editorial, artigo de opinião, discurso político, etc.
-Leitura de coletânea de textos narrativos: crônicas, contos,fábulas e
outros;
-Leitura de coletânea de textos expositivos e argumentativos;
-Análise e comparação de textos;
-Interpretação de textos;
-Exposição oral de textos lidos e temas estudados;
-Estudo de marcas lingüísticas, de acordo com a estrutura dos gêneros
estudados;
-Leitura de textos literários;
-Planejamento, esboço, revisão, textualização, destino;
-Escrever, revisar e reescrever textos.
10- ENSINO RELIGIOSO
- Religião e diversidade;
- História e religiosidade;
- Funções e valores culturais religiosos;
- Diversidade religiosa como parte da cultura;
- Tradição religiosa e ética;

- Textos sagrados;
- Cristianismo;
- Diversidade Cristã- A reforma;
- Pluralismo e diversidade, quanto à religião e religiosidade.
ATIVIDADES CURRICULARES DESPORTIVAS – ACDs
A escola conta com 5 (cinco) turmas de ACDs, sendo duas turmas de
Voleibol masculino (categorias mirim e infantil); duas turmas de Voleibol feminino (categorias
mirim e infantil) e uma turma de Futsal masculino (categoria mirim).
As turmas de ACDs são consideradas como parte integrante da proposta
pedagógica desta Unidade Escolar, que considera relevante a participação dos alunos em
atividades esportivas, tanto competitivas, como recreativas e no formar e desenvolver hábitos
saudáveis que o esporte proporciona, além da oportunidade do relacionamento com
educandos de outras escolas, durante os campeonatos ou jogos inter-escolares.
As ACDs, por integrarem a proposta pedagógica da Unidade Escolar,
como qualquer outro componente curricular, são desenvolvidas, sempre em período diverso
ao das aulas regulares, e serão:
1º) objeto de controle e freqüência dos alunos;
2º) acompanhadas, em seu desenvolvimento, pela coordenação
pedagógica da escola;
3º) submetidas à avaliação, devidamente formalizada em relatórios
circunstanciados, a serem encaminhados semestralmente à Diretoria de Ensino de
Fernandópolis, afim de se constituírem em indicadores, responsáveis pela sua manutenção
ou interrupção.
Através das ACDs, será valorizada ainda mais a prática esportiva, como
elemento fundamental para o pleno desenvolvimento do ser humano e para a melhoria da
qualidade de vida, desenvolvendo atividades como:
- sistemas táticos ofensivos e defensivos, de acordo com as habilidades
motoras e apreensão de conhecimentos específicos dos alunos;
- aprofundamento das regras desportivas;
- jogos de treinamento e preparação para competições;
- atividades que requerem níveis diferenciados de aptidões físicas dos
educandos, sempre visando a coletividade entre os participantes, nas atividades práticas de
jogos esportivos.
Com relação às Oficinas Curriculares, a Síntese dos Conteúdos
Programáticos, subsídios para a elaboração dos Planos de Ensino, estão distribuídos da
seguinte forma:
ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO E PESQUISA
a-)MODALIDADES DE PESQUISA
-Pesquisa Teórica: conceitos, idéias, ideologias e polêmicas;
-Pesquisa Metodológica: investigação de métodos e procedimentos
adotados como científicos;
-Pesquisa Empírica: produz e analisa dados, procedendo sempre pela via
do controle empírico e fatual;
-Pesquisa Prática: “ligada à práxis”, ou seja, à prática.
b-)CLASSIFICAÇÃO DAS PESQUISAS
-Classificação com base nos objetivos;
-Classificação com base nos procedimentos técnicos adotados;
-Classificação das pesquisas, segundo as fontes de informação.
HORA DA LEITURA

-Textos de diversos tipos, que possibilitem aos alunos, a exploração de
variados gêneros e estilos;
-Utilização de paradidáticos;
-Leitura compartilhada (ler com os alunos);
-Leitura em voz alta pelo professor ou pelo aluno;
-Leitura autônoma (de preferência silenciosa);
-Leitura de escolha pessoal;
-Momentos de leitura (roda de leitores).
EXPERIÊNCIAS MATEMÁTICAS
a-)NÚMEROS
-Naturais
-Inteiros
-Racionais
-Reais
-Jogos interativos
b-)GEOMETRIA
-Construir um transferidor
-Como medir ângulos
-Construir sólidos geométricos
-Tangran
-Jogos interativos
-Mosaícos
c-)MEDIDAS E GRANDEZAS
-Maquetes
-Confecção de figuras para calcular área, perímetro e volume
d-)ESTATÍSTICA
-Gráficos e tabelas
-Pesquisas para auxiliar os conteúdos do Currículo Básico
INFORMÁTICA EDUCACIONAL
a-)PAINT
-Uso das ferramentas do programa
-Desenho
-Texto
b-)WORD
-Programa de texto
-Inserir tabelas e figuras
-Centralizar e justificar os textos
c-)POWER POINT
-Como fazer um slide
d-)USO DO DVD
-Filmes educativos, que possam ajudar os componentes curriculares
básicos
e-)JOGOS
-Desenvolvimento do raciocínio lógico
ATIVIDADES ARTÍSTICAS
a-)MOVIMENTO CORPORAL
-Frase coreográfica
b-)MÚSICA
-Exploração de som/silêncio
-Canto
-Regência

-Montagem de bandinha/silêncio
c-)TEATRO
-Expressão Corporal
-Jogos dramáticos
-Noções de espaço cênico
-Palco/ platéia
-Improvisação
d-)ARTE VISUAL
-Leitura visual (códigos visuais)
-Exploração de técnicas variadas e materiais artísticos diversificados
-Arte-educação e seu impacto social, na realidade da comunidade de
entorno
-Arte-educação,
conhecimento e auto-promoção.

enquanto

instrumento

de

auto-disciplina,

auto-

ATIVIDADES ESPORTIVAS E MOTORAS
a-)ESPORTES
-Práticas motoras
-Aptidão física
-Inclusão
b-)GINÁSTICA
-Ginástica rítmica
-Ginástica aeróbica
-Ginástica artística
-Danças folclóricas
-Cantigas
c-)JOGOS
-Jogos motores
-Jogos cooperativos
-Jogos pré-desportivos
d-)QUALIDADE DE VIDA
-Condicionamento físico
-Lien Ch”I
-Saúde
-Contextualização’
IV – COMPETÊNCIAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTOS
1-LÍNGUA PORTUGUESA :
No processo ensino-aprendizagem do Ciclo II do Ensino Fundamental,
espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do discurso, nas diversas situações
comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar
sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de participação
social no exercício da cidadania.
A escola deverá organizar um conjunto de atividades que,
progressivamente, possibilite o educando a :
- utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e
produção de textos escritos, de modo a atender as múltiplas demandas sociais, responder a
diferentes propósitos comunicativos e expressivos e considerar as diferentes condições de
produção do discurso;

- utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade,
operando sobre as representações construídas, em várias áreas do conhecimento:
- sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de
informações contidas nos textos, reconstruindo o modo pelo qual se organizam em sistemas
coerentes;
- sendo capaz de operar sobre o conteúdo representacional dos textos,
identificando aspectos relevantes, organizando notas, elaborando roteiros, resumos, índices,
esquemas, com autonomia e propriedade sobre o conteúdo;
- aumentando e aprofundando seus esquemas cognitivos, pela ampliação
do léxico e de suas respectivas redes semânticas;
- analisando criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio,
desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos, sob a visão cognitiva, humanista e
sócio-crítica;
- contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes opiniões;
- inferindo as possíveis intenções do autor, marcadores no texto;
- percebendo os processos de convencimento, utilizados para atuar sobre o
interlocutor/leitor;
- identificando e repensando juízos de valor, tanto sócio ideológicos (
preconceituosos ou não), quanto históricos-culturais ( inclusive estéticos), associados à
linguagem e à língua;
- reafirmando sua identidade pessoal e social;
-conhecendo e valorizando as diferentes variedades da Língua Portuguesa,
procurando combater o preconceito lingüístico;
- reconhecendo e valorizando a linguagem de seu grupo social, como
instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e mesmo
nas interações com pessoas de outros grupos sociais, que se expressam por meio de outras
variedades;
- usando os conhecimentos adquiridos, por meio da prática de análise
lingüística, para expandir sua capacidade de monitoração das possibilidades de uso da
linguagem, ampliando a capacidade de análise crítica.

2- HISTÓRIA
Ao final do Ciclo II do Ensino Fundamental, espera-se que o aluno seja
capaz de :
- conhecer realidades históricas singulares, distinguindo diferentes modos
de convivência, nelas existentes;
- caracterizar e distinguir relações sociais da cultura com a natureza, em
diferentes realidades históricas;
- caracterizar e distinguir relações sociais de trabalho, em diferentes
realidades históricas;
- refletir sobre as transformações tecnológicas e as modificações que elas
geram, no modo de vida das populações e nas relações de trabalho;
-localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de medida e
noções, para distingui-los por critérios de anterioridade, posterioridade e simultaneidade;
- utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares, de forma crítica e
seletiva;
- ter iniciativas e autonomia na realização de trabalhos individuais e
coletivos;
- utilizar conceitos para explicar relações sociais, econômicas e políticas,
de realidades históricas singulares, com destaque para a questão da cidadania;
- reconhecer as diferentes formas de relações de poder, inter e intra grupos
sociais;

- identificar e analisar lutas sociais, guerras e revoluções na História do
Brasil e do mundo;
- conhecer as principais características do processo de formação e das
dinâmicas dos Estados Nacionais;
- refletir sobre as grandes transformações tecnológicas e os impactos que
elas produzem na vida das sociedades;
- debater idéias e expressá-las por escrito e por outras formas de
comunicação;
- apropriar-se do conhecimento, para construir seu conheci mento e redimensionar sua realidade, projetando seu futuro de forma consciente, protogonizada e com consciência social.

3- GEOGRAFIA:
Ao final do Ciclo II do Ensino Fundamental, espera-se que o aluno seja
capaz de :
- reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis
próprias e que o espaço geográfico resulta das interações entre elas, historicamente
definidas;
- compreender a escala de importância no tempo e no espaço, do local e
do global e da multiplicidade de vivências com os lugares;
- reconhecer a importância da cartografia, como uma forma de linguagem,
para trabalhar, em diferentes escalas espaciais, as representações locais e globais do espaço
geográfico ;
- distinguir as grandes unidades de paisagens, em seus diferentes graus de
humanização da natureza, inclusive a dinâmica de suas fronteiras, sejam elas naturais ou
históricas, a exemplo das grandes paisagens naturais, as sociopolíticas como dos Estados
Nacionais e cidade-campo;
- compreender que os conhecimentos geográficos, que adquiriram ao longo
da escolaridade, são parte da construção da sua cidadania, pois os homens constroem, se
apropriam e interagem com o espaço geográfico, nem sempre de forma igual;
- perceber na paisagem local e no lugar em que vivem as diferentes
manifestações da natureza, sua apropriação e transformação pela ação da coletividade, de
seu grupo social;
- reconhecer e comparar a presença da natureza, expressa na paisagem
local, com as manifestações da natureza, presentes em outras paisagens;
- reconhecer semelhanças e diferenças, nos modos que diferentes grupos
sociais se apropriam da natureza e as transformam, identificando suas determinações nas
relações de trabalho, nos hábitos cotidianos, nas formas de se expressar e no lazer;
- conhecer e utilizar fontes de escritas e imagéticas, utilizando, para tanto,
alguns procedimentos básicos;
- criar uma linguagem comunicativa, apropriando-se de elementos da
linguagem gráfica, utilizada nas representações cartográficas;
- saber utilizar a observação e a descrição, na leitura direta ou indireta da
paisagem, sobretudo mediante ilustrações e linguagem oral;
- reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização,
orientação e distância, de modo que se desloque com autonomia e represente os lugares
onde vivem e se relacionam;
- reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o
meio em que vivem, evitando o desperdício e percebendo os cuidados que se deve ter, na
preservação e na conservação da natureza;
- apropriar-se dos conhecimentos e saberes culturais, para desenvolver
sua responsabilidade social e agir, no cotidiano, de forma humanizada e coerente com os

princípios dos pilares da educação para o século XXI: aprender conhecer, aprender fazer,
aprender construir e aprender a ser.

4- CIÊNCIAS
Os temas de estudos e as atividades de Ciências Naturais serão
organizados, para que os alunos ganhem progressivamente as seguintes capacidades:
- reconhecer que a humanidade sempre se envolveu com o conhecimento
da natureza e que a Ciência, uma forma de desenvolver este conhecimento, relaciona-se com
outras atividades humanas;
- valorizar a disseminação de informações, socialmente relevantes aos
membros da sua comunidade;
- valorizar o cuidado com o próprio corpo, com atenção para o
desenvolvimento da sexualidade e para os hábitos de alimentação, de convívio e de lazer;
- valorizar a vida em sua diversidade e a conservação dos ambientes;
- elaborar, individualmente e em grupo, relatos orais e outras formas de
registros, acerca do tema em estudo, considerando informações obtidas, por meio de
observação, experimentação, textos ou outras fontes;
- confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, inclusive as
de caráter histórico, para reelaborar suas idéias e interpretações;
- elaborar perguntas e hipóteses, selecionando e organizando dados e
idéias, para resolver problemas;
- caracterizar os movimentos visíveis de corpos celestes no horizonte e seu
papel na orientação espaço-temporal, hoje e no passado da humanidade;
- interpretar situações de equilíbrio ambiental, relacionando informações
sobre a interpretação do ser humano e a dinâmica das cadeias alimentares;
- caracterizar as condições e a diversidade de vida no planeta Terra em
diferentes espaços, particularmente nos ecossistemas brasileiros;
- identificar diferentes tecnologias, que permitem as transformações de
materiais e de energia, necessárias a atividades humanas essenciais, hoje e no passado;
- compreender a alimentação humana, a obtenção e a conservação dos
alimentos, sua digestão no organismo e o papel dos nutrientes na sua constituição e saúde;
- compreender e exemplificar como as necessidades humanas, de caráter
social, prático ou cultural, contribuem para o desenvolvimento do conhecimento científico ou,
no sentido inverso, beneficiam-se desse conhecimento;
- compreender as relações de mão dupla entre o processo social e a
evolução das tecnologias, associadas à compreensão dos processos de transformação de
energia, dos materiais e da vida;
- valorizar a disseminação de informações, socialmente relevantes, aos
membros da sua comunidade;
- confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, reconhecendo
a existência de diferentes modelos explicativos na Ciência, inclusive de caráter histórico,
respeitando as opiniões, para reelaborar suas idéias e interpretações;
- elaborar individualmente e em grupo, relatos orais, escritos, perguntas e
suposições, acerca do tema em estudo, estabelecendo relações entre as informações, obtidas
por meio de trabalhos práticos e de textos, registrando suas próprias sínteses, mediante
tabelas, gráficos, esquemas, textos ou maquetes;
- compreender como as teorias geocêntrica e heliocêntrica explicam os
movimentos dos corpos celestes, relacionando esses movimentos a dados de observação e à
importância histórica dessas diferentes visões;
- compreender a história evolutiva dos seres vivos, relacionando-os aos
processos de formação do planeta;
- caracterizar as transformações, tanto naturais como induzidas pelas
atividades humanas, na atmosfera, na litosfera, na hidrosfera e na biosfera, associadas aos

ciclos dos materiais e ao fluxo de energia na Terra, reconhecendo a necessidade de
investimento, para preservar o ambiente em geral e, particularmente, em sua região;
- compreender o corpo humano e sua saúde, como um todo, integrado por
dimensões biológicas, afetivas e sociais, relacionando a prevenção de doenças e promoção
de saúde das comunidades a políticas públicas adequadas;
- compreender as diferentes dimensões da reprodução humana e os
métodos anticoncepcionais, valorizando o sexo seguro e a gravidez planejada;
- compreender o auto-respeito,como o princípio desencadeador e sustentáculo dos valores ético-social: respeito, solidariedade, colaboração e
coletividade.
5- MATEMÁTICA
Neste ciclo o ensino de Matemática, deverá visar ao desenvolvimento do
pensamento numérico, por meio da exploração de situações de aprendizagem, que levem o
aluno a:
- ampliar e construir novos significados para os números naturais,
- inteiros e racionais, a partir dos diferentes usos nos contextos sociais e
matemáticos ;
- resolver situações-problema, envolvendo números naturais, inteiros,
racionais e irracionais, ampliando e consolidando os significados da adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;
- selecionar e utilizar diferentes procedimentos de cálculo, com números
naturais inteiros, racionais e irracionais.
- Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de
aprendizagem, que levem o aluno a:
- produzir e interpretar diferentes escritas algébricas, expressões,
igualdades e desigualdades, identificando as equações, inequações e sistemas;
- resolver situações-problema, por meio de equações e inequações do
primeiro grau, compreendendo os procedimentos envolvidos;
- observar regularidades e estabelecer leis matemáticas, que expressem a
relação de dependência entre variáveis.
- Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de
aprendizagem, que levem o aluno a :
- interpretar e representar a localização e o deslocamento de uma figura no
plano cartesiano;
- produzir e analisar transformações e ampliações/reduções de figuras
geométricas planas, identificando seus elementos variantes e invariantes, desenvolvendo o
conceito de congruência e semelhança;
- ampliar e aprofundar noções geométricas, como incidência, paralelismo,
perpendicularismo e ângulo, para estabelecer relações, inclusive as métricas, em figuras
bidimensionais e tridimensionais.
- Da competência métrica, por meio da exploração de situações de
aprendizagem, que levem o aluno a :
- ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes
grandezas, utilizando dígitos significativos para representar as medidas, efetuar cálculos e
aproximar resultados, de acordo com o grau de precisão desejável;
- obter e utilizar fórmulas para cálculos da área de superfícies planas e
para cálculos de volumes de sólidos geométricos (prismas retos e composições desses
prismas).
- Do raciocínio proporcional, por meio da exploração de situações de
aprendizagem, que levem o aluno a :
- representar, em um sistema de coordenadas cartesianas, a variação de
grandezas, analisando e caracterizando o comportamento dessa variação em diretamente
proporcional, inversamente proporcional ou não-proporcional;

- resolver situações-problema, que envolvam a variação de grandezas
direta ou inversamente proporcionais, utilizando estratégias não-convencionais e
convencionais, como as regras de três.
- Do raciocínio estatístico e probabilístico, por meio da exploração de
situações de aprendizagem, que levam o aluno a:
- construir tabelas e freqüência e representar graficamente dados
estatísticos, utilizando diferentes recursos, bem como elaborar conclusões, a partir da leitura,
análise e interpretação de informações, apresentadas em tabelas e gráficos;
- construir um espaço amostral de eventos equiprováveis, utilizando o
princípio multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade de sucesso de um dos
eventos;
- contextualizar a Matemática, enquanto instrumento de au to avaliação dos projetos realizados e das expectativas e planos, a construir na realidade do
aluno (a vida em números).
6- EDUCAÇÃO FÍSICA
Na aprendizagem e ensino da cultura corporal de movimento,
no final do Ciclo II, espera-se que o aluno seja capaz de:
-participar de atividades de natureza relacional, reconhecendo e
respeitando suas características físicas e de desempenho motor, bem como a de seus
colegas, sem discriminar, por características pessoais, físicas, sexuais ou sociais;
- apropriar-se de processos de aperfeiçoamento das habilidades motoras,
próprias das situações relacionadas, aplicando-os com discernimento, em situaçõesproblema, que surjam no cotidiano;
- adotar
atitudes de
respeito mútuo, dignidade e solidariedade na
prática dos jogos, lutas e dos esportes, buscando encaminhar os conflitos de forma nãoviolenta, pelo diálogo, e prescindindo da figura do árbitro;
- saber diferenciar os contextos amador, recreativo, escolar e o
profissional, reconhecendo e evitando o caráter excessivamente competitivo, em quaisquer
desses contextos;
- conhecer e valorizar, apreciar e desfrutar, de algumas das diferentes
manifestações da cultura corporal, adotando uma postura despojada de preconceitos ou
discriminações, por razões sociais, sexuais ou culturais;
- reconhecer e valorizar as diferenças de desempenho, linguagem e
expressividade, decorrentes, inclusive dessas mesmas diferenças culturais, sexuais e sociais.
Relacionar a diversidade de manifestações d a cultura corporal de seu ambiente e de outros,
com o contexto em que são produzidas e valorizadas;
- aprofundar-se no conhecimento dos limites e das possibilidades do
próprio corpo, de forma a poder controlar algumas de suas posturas e atividades corporais
com autonomia e a valorizá-las, como recurso para melhoria de suas aptidões físicas.
Aprofundar as noções conceituais de esforço, intensidade e freqüência, por meio de
planejamento e sistematização de suas práticas corporais. Buscar informações para o seu
aprofundamento teórico, de forma a construir, a adaptar alguns sistemas de melhoria de sua
aptidão física;
- organizar e praticar atividades corporais, valorizando-as como
recurso para usufruto do tempo disponível, bem como ter a capacidade de alterar ou interferir
nas regras convencionais, com o intuito de torná-las mais adequadas ao momento do grupo,
favorecendo a inclusão dos praticantes. Analisar, compreender e manipular os elementos que
compõem as regras, como instrumento de criação e transformação;
- analisar alguns dos padrões de beleza, saúde e desempenho, presentes
no cotidiano, e compreender sua inserção no contexto sociocultural, em que são produzidos,
despertando para o senso crítico e relacionando-os com as práticas da cultura corporal de
movimento;
- conhecer, organizar e interferir no espaço, de forma autônoma, bem como
reivindicar locais adequados, para a promoção de atividades corporais e de lazer,

reconhecendo-as como uma necessidade do ser humano e um direito do cidadão, em busca
de uma melhor qualidade de vida;
- contextualizar a Educação Física,enquanto propostas de atividades disciplinadoras, a serem incorporadas no cotidiano do educando.

7- ARTE
As aulas de Arte devem ajudar o jovem a :
- expressar, representar idéias, emoções, sensações, por meio de
articulações poéticas pessoais, desenvolvendo trabalhos individuais e grupais;
- construir, expressar e comunicar-se em artes plásticas e visuais,
articulando a percepção, a imaginação, a memória, a sensibilidade e a reflexão, observando o
próprio percurso de criação e suas conexões com o de outros;
- interagir com
variedades
de materiais naturais e fabricados,
multimeios ( computador, vídeo, holografia, cinema, fotografia), percebendo, analisando e
produzindo trabalhos de arte;
- reconhecer, diferenciar e saber utilizar com propriedade, diversas técnicas
de arte, com procedimentos de pesquisa, experimentação e comunicação próprios;
- desenvolver uma relação de autoconfiança, com a produção artística
pessoal, relacionando a própria produção com a de outros, valorizando e respeitando a
diversidade estética, artística e de gênero;
- identificar a diversidade e inter-relações de elementos da linguagem
visual, que se encontram em múltiplas realidades ( vitrines, cenários, roupas, adereços,
objetos domésticos, movimentos corporais, meios de comunicação), perceber e analisá-los
criticamente;
- conhecer, relacionar, apreciar objetos, imagens, concepções artísticas e
estéticas ( na sua dimensão material e de significação), criados por produtores de distintos
grupos étnicos, em diferentes tempos e espaços físicos e virtuais, observando a conexão
entre essas produções e a experiência artística, pessoal e cultural do aluno;
- compreender, analisar e observar as relações entre as artes visuais, com
outras modalidades artísticas e também com outras áreas de conhecimento humano, (
Educação Física, Matemática, Ciências, Filosofia, etc.), estabelecendo as conexões entre elas
e sabendo utilizar tais áreas, nos trabalhos individuais e coletivos;
- freqüentar e saber utilizar as fontes de documentação de arte, valorizando
os modos de preservação, conservação e restauração dos acervos das imagens e objetos,
presentes em variados meios culturais, físicos e virtuais, museus, praças, galerias, ateliês de
artistas, centro de cultura, oficinas populares, férias e mercados;
- conhecer e situar profissões e os profissionais de Artes Visuais,
observando o momento presente, as transformações históricas já ocorridas e pensar sobre o
cenário profissional do futuro;
- contextualizar a arte na comunidade de entorno;
- incorporar a cultura (hábito) do conhecer, fazer e apreciar
a arte, enquanto atitude de auto-conhecimento, consciência social e melhoria do desempenho
acadêmico.
8- LÍNGUA ESTRANGEIRA
Ao longo dos quatro anos do Ensino Fundamental, Ciclo II, espera-se que o
aluno seja capaz de:
- identificar, no universo que o cerca, as línguas estrangeiras que
cooperam nos sistemas de comunicação, percebendo-se como parte integrante de um mundo
plurilíngüe e compreendendo o papel hegemônico, que algumas línguas desempenham, em
determinado momento histórico;

- vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma
língua estrangeira, no que se refere às novas maneiras de se expressar e de ver o mundo,
refletindo sobre os costumes ou maneiras de agir e interagir e as visões do seu próprio
mundo, possibilitando maior entendimento de um mundo plural e de seu próprio papel, como
cidadão de seu país e do mundo;
- reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas, lhe possibilita o
acesso a bens culturais da humanidade, construídos em outras partes do mundo;
- construir conhecimento sistêmico, sobre a organização textual e sobre
como e quando utilizar a linguagem, nas situações de comunicação, tendo como base os
conhecimentos da língua materna;
- construir consciência lingüística e consciência crítica, dos usos que se
fazem, da língua estrangeira que está aprendendo;
- ler e valorizar a leitura, como fonte de informação e prazer, utilizando-a,
como meio de acesso ao mundo do trabalho e dos estudos avançados;
- utilizar outras habilidades comunicativas, de modo a poder atuar em
situações diversas;
- contextualizar a língua estrangeira à comunidade local, com observação
quanto à sua importância no dia-a-dia do educando:
- desenvolver a leitura de idéias de um texto (em inglês), sem a tradução
literal (detalhada, palavra por palavra do texto);
- pesquisar e utilizar textos de diversos sites estrangeiros, referentes ao
conteúdo em questão.

9- LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
-Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e
produção de textos escritos, de modo a atender a múltiplas demandas sociais, responder a
diferentes propósitos comunicativos e expressivos e considerar as diferentes condições de
produção de discurso;
-Utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade,
operada sobre as representações, construídas em várias áreas do conhecimento;
-Escrever textos expositivos e argumentativos, de acordo com as
características próprias de cada gênero;
-Refletir sobre a escrita em processo, utilizando várias etapas para a
elaboração;
-Debater sobre temas variados;
-Revisar textos, reconhecendo a importância das questões lingüísticas
para a organização coerente de idéias e argumentos.
10- ENSINO RELIGIOSO
Através do ensino religioso, a escola pretende mostrar ao educando a
importância de respeitar e saber sobre as diversidades culturais e religiosas do mundo,
portando, pretende-se que o aluno saiba:
- proporcionar o conhecimento dos elementos básicos, que compõem o
fenômeno religioso, a partir das experiências religiosas, percebidas no seu contexto e com
isso compreender, que todas as pessoas precisam sentir-se respeitadas e exigir delas
respeito;
- formular o questionamento existencial em profundidade, para ar sua
resposta devidamente informada, nas situações cotidianas;
- analisar o papel das tradições religiosas, na estruturação e manutenção
das diferentes culturas e manifestações socioculturais, dentro da sua trajetória histórica;
- facilitar a compreensão do significado das afirmações e verdades de fé,
das tradições religiosas, valorizando todas as religiões;

- refletir o sentido da atitude moral, como conseqüência do fenômeno
religioso e expressão da consciência e da resposta pessoal e comunitária do ser humano;
- compreender, progressivamente, sobre si e seu sentido de existência;
- esclarecer sobre o direito à diferença, na construção de estruturas
religiosas, que tem na liberdade o seu valor inalienável.
Com relação às Oficinas Curriculares, espera-se que os educandos
possam desenvolver as seguintes habilidades:
ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO E PESQUISA
-saber investigar, analisar e se posicionar criticamente, sobre o objeto de
estudo ou pesquisa;
-ser capaz de analisar e criticar pesquisas de opinião, publicadas nas mais
diversas áreas;
-saber utilizar e selecionar qualitativamente fontes de pesquisa;
-saber organizar dados coletados, observações e referências de pesquisa,
apresentando-os com clareza, seja na forma oral ou escrita.
HORA DA LEITURA
-desenvolver a competência leitora, de maneira prazerosa, que desperte e
cultive o desejo de ler;
-estabelecer relações entre as diversas linguagens;
-comparar e compreender as diferentes linguagens, a partir de filmes ou
peças teatrais;
-desenvolver atitudes e procedimentos, que os leitores assíduos adquirem,
a partir da prática.
EXPERIÊNCIAS MATEMÁTICAS
-rever ou aprofundar conceitos e procedimentos matemáticos já estudados,
por meio de metodologias diferenciadas e inovadoras;
-identificar os conhecimentos matemáticos, como meios para compreender
e transformar o mundo à sua volta;
-perceber o caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, com
aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas.
INFORMÁTICA EDUCACIONAL
-saber utilizar as tecnologias de informação e comunicação, da forma mais
adequada à realização de suas ações como estudante e como cidadão;
-desenvolver hábitos e competências, para o uso dos códigos e
linguagens, relacionados aos equipamentos de informática;
-desenvolver uma visão crítica sobre a aplicação das tecnologias, de forma
a usá-las com economia e propriedade, segundo a finalidade e/ou o público alvo de sua ação;
-desenvolver hábitos e métodos, para a obtenção e utilização de
informações;
-desenvolver habilidades e competências de comunicação escrita e oral;
-desenvolver uma visão abrangente sobre a influência da mídia em nossa
sociedade, formando o receptor consciente;
-desenvolver as capacidades de analisar, estabelecer relações, sintetizar e
avaliar;
-desenvolver hábitos e competências para o trabalho em grupo.
ATIVIDADES ARTÍSTICAS
-interagir no mundo de uma forma diferenciada, por meio de leituras
múltiplas e diálogos críticos, com o universo que vive;

-criar formas artísticas, representação de idéias, emoções e sensações,
por meio de atividades poéticas nas diferentes linguagens da arte e como representação de
pensamentos e sentimentos;
-reconhecer-se como produtor nas linguagens artísticas (Teatro, Dança,
Artes Visuais e Música);
-saber manipular, organizar, compor, significar, decodificar, interpretar,
produzir e conhecer imagens visuais, sonoras e gestuais/corporais;
-ampliar e aprofundar o repertório artístico e estético, em cada uma das
linguagens, ao longo das quatro séries do Ciclo II.
ATIVIDADES ESPORTIVAS E MOTORAS
-participar de atividades motoras variadas, estabelecendo relações
equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando os próprios limites e
os dos demais membros da sociedade;
-potencializar sua estrutura motora, para a aquisição de habilidades
motoras e o desenvolvimento de capacidades físicas e neuromotoras, para agir no meio
ambiente;
-utilizar o movimento humano, para interação com outras pessoas e
comunicação social;
-solucionar problemas de ordem motora, em diferentes contextos;
-ampliar o repertório motor;
-criar o hábito da prática da atividade física, na vida cotidiana;
-reconhecer as possibilidades de ação motora com qualidade, nas
situações de lazer, trabalho e outras atividades cotidianas;
-reverter o quadro de sedentarismo e das doenças dele decorrentes, ao
longo da vida;
-elaborar projetos de qualidade de vida, que contemplem a prática regular
de atividade física, para si próprio e para os membros de sua convivência.
V- TRATAMENTO METODOLÓGICO
Com a sensibilidade, preocupação e autonomia, em articular os objetivos,
os conteúdos e os métodos apontados, desenvolvimento, por parte do professor, nos
componentes curriculares que fazem parte do Currículo Básico, de técnicas de trabalho,
como:
- Aula dialogada
- Trabalho em grupo
- Pesquisas
- Entrevistas
- Textos para análise
- Seminários
- Atividades extra-classe
- Vídeos
- Palestras
- Leituras
- Relatórios
- Painel de debates
- Atividades, através da utilização da Informática
Nesse sentido, a prática pedagógica estimulará a mediação do sujeito com
o objeto, de forma autônoma, visando a apropriação do conteúdo com proficiência.
Com relação às Oficinas Curriculares, os procedimentos metodológicos
serão específicos para cada oficina, de acordo com a seguinte discriminação:
ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO E PESQUISA

-desenvolver atividades, que proporcione ao aluno, a seleção qualitativa
das fontes de pesquisa, tais como: livros, jornais, revistas, dicionários, artigos, pessoas,
internet, etc:
-elaborar e apresentar uma pesquisa de opinião, sobre determinado tema;
-desenvolver atividades, que crie no aluno,o hábito da leitura e da pesquisa
de assuntos variados.
HORA DA LEITURA
-leitura compartilhada, autônoma ou de escolha pessoal;
-discussão e interpretação, pelos educandos, de diversos textos literários;
EXPERIÊNCIAS MATEMÁTICAS
-resolução de problemas (incluindo problematizações de jogos);
-organização e apresentação de projetos;
-utilização das tecnologias da informação (softwares, planilhas eletrônicas,
banco de dados, etc).

INFORMÁTICA EDUCACIONAL
-pesquisa na internet de temas significativos;
-atividades de desenho e de leitura e escrita;
-confecção de murais e painéis, realizada no computador;
-seminários, utilizando o power point ou outros softwares;
-utilização da T.V., vídeo, som e filmagem, nos diversos eventos,
desenvolvidos pela escola;
ATIVIDADES ARTÍSTICAS
-desenvolver atividades práticas, que possibilite ao aluno, criar, construir
e produzir (desenho, pintura, recorte, canto, dança, composição de música, representação,
etc);
-leitura de diversas obras de arte e produtos artísticos;
-contextualização de obras de arte;
-divulgação da produção artística (museus, teatros, apresentações
musicais e coreográficas, jornais, revistas, emissoras de rádio, T.V., etc).
ATIVIDADES ESPORTIVAS E MOTORAS
-desenvolvimento de práticas motoras de caráter esportivo (individuais e
coletivos), respeitadas as características e limitações pessoais de cada aluno, conforme a
modalidade oferecida, ao longo da escolarização;
-desenvolvimento de atividades de ginástica (sueca, francesa ,alemã,
dinamarquesa) e suas derivações contemporâneas (aeróbica, artística, ritma e geral);
-apresentação
de atividades motoras, desenvolvidas ritmicamente
(cirandas, cantigas, danças folclóricas e danças educacionais;
-desenvolvimento de atividades de Lien Ch’I e meditação.
VI- AVALIAÇÃO
A escola optou pela Avaliação Diagnóstica e Formativa, onde o erro é
visto como suporte para a auto-compreensão, seja pela busca individual (na medida em que o
aluno questiona porque errou), seja pela busca participativa (discussão entre professor-aluno,
apontando-lhe as dificuldades de aprendizagem, em relação ao padrão estabelecido). O erro,
visto por esse ângulo, passa a ser suporte para o crescimento e avanço dos alunos e
retomada de decisão, por parte do professor.
Além de diagnóstica, a avaliação será contínua e cumulativa, tendo como
ponto de referência os objetivos propostos, sendo que o educando será avaliado nos

aspectos cognitivo e formativo, ou seja, enquanto a construção de seu percurso (processo) de
aprendizagem e transferência do conteúdo e suas habilidades, desenvolvidas na execução
(demonstração) das atitudes no cotidiano.
Na proposta curricular da Escola de Tempo Integral, que inclui os
componentes curriculares do Currículo Básico e das Oficinas Curriculares, que deverão
favorecer a vivência de atividades dinâmicas, contextualizadas, significativas, no campo da
arte, da leitura, da matemática, do esporte e do convívio social, a avaliação do desempenho
escolar, terá maiores possibilidades de abranger o aluno, em todas as suas potencialidades,
suas diversidades, suas preferências, suas habilidades – o aluno “por inteiro”.

PLANO DE CURSO
ENSINO MÉDIO ( REGULAR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
DIURNO E NOTURNO

I) OBJETIVOS DO CURSO
O Ensino Médio (Regular e Educação de Jovens e Adultos), etapa final da
educação básica, terá como finalidades:
a-) A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
b-) A preparação
básica
para
o trabalho e a cidadania do
educando, para aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e
aprender a ser, de modo a ser capaz de adaptar-se com flexibilidade, a novas condições de
ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores;
c-) O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
d-) A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina;
e-) Assegurar os direitos do adolescente ( em se tratando do Curso
Regular), quanto:
- à condenação a qualquer tratamento
desigual, por motivo de
convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça
ou sexo;
- à igualdade de condições para o acesso e permanência na Escola;
- à garantia do padrão de qualidade, na escola em que estuda, através de
cursos de capacitação dos profissionais da educação;
- à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber;
- à oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
adolescente trabalhador;
- ao pleno desenvolvimento físico, psíquico e moral, garantindo a sua
participação e integração na sociedade, sem que haja nenhum tipo de rejeição ou
discriminação.
f-) Em se tratando da Educação de Jovens e Adultos:
- formar jovens e adultos, que não tenham seguido ou concluído, na
idade própria, o ensino regular;
- suprir a escolarização regular dos jovens e adultos, que não a tenham
seguido ou concluído na idade própria;
- promover o ajustamento dos jovens ou adultos à escola, preparando-os
para o exercício da cidadania, através da responsabilidade com o trabalho, transformando-os
em novos cidadãos, sob o signo democrático-cristão;

- fornecer a esses alunos uma educação participativa, que abram
caminhos para o desenvolvimento de valores humanizadores, que libertem esses homens das
opressões da sociedade;
- oferecer atividades de integração escola-professor-aluno.
O currículo do Ensino Médio e suas diretrizes, destacará a educação
tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, o
processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como
instrumento de comunicação e o acesso ao conhecimento e exercício da cidadania.
II - INTEGRAÇÃO E SEQUÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES
As diretrizes gerais para a organização dos currículos do Ensino Médio,
devem abranger, obrigatoriamente, o estudo das linguagens, códigos e suas tecnologias,
ciências da natureza, matemática e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias,
objetivando completar a formação geral dos educandos, para a vida pessoal e cultural.
O Ensino Médio deve partir das vivências dos alunos, dos seus contatos
com a cultura, de seus conhecimentos prévios, organizados de forma a permitir a abordagem
de conceitos essenciais e estruturantes.
III- SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
1- LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
-Oralidade;
-Leitura, análise e produção das tipologias textuais e seus respectivos
gêneros;
-Aspectos gramaticais da língua;
-Especificidades do texto literário.
2- INGLÊS
-Ler, compreender, analisar e interpretar textos diversos;
-Identificar os usos dos pronomes;
-Reconhecer e identificar os usos dos tempos verbais;
-Produzir textos dos gêneros diversos;
-Elaboração e reelaboração de textos diversos.
3- EDUCAÇÃO FÍSICA
-Luta – modalidade de luta já conhecida dos alunos: capoeira, caratê, judô,
taekwondo, boxe ou outra;
-Ginástica – ginástica alternativa, práticas contemporâneas: ginástica
aeróbica, ginástica localizada e/ou outras;
-Esporte – sistemas de jogo e táticas;
-Mídias – significados/sentidos predominantes no discurso das mídias
sobre a ginástica e o exercício físico;
-Corpo, saúde e beleza – efeitos do treinamento físico, atividade física,
exercício físico e saúde;
-Esporte – o esporte como negócio, modalidade “alternativa” ou popular
em outros países;
-Contemporaneidade – o corpo na contemporaneidade: a virtualização do
corpo na contemporaneidade;
-Atividade rítmica – manifestações rítmicas ligadas à cultura rítmica
nacional ou de outros países e à cultura jovem: hip-hop, streetdance e/ou outras;

-Lazer e trabalho – o lazer como direito do cidadão e dever do Estado.

4- ARTE
-Arte, cidade e patrimônio cultural;
-Intervenção em arte: projetos poéticos na escola;
-Intervenção na escola: arte e ação;
-Intervenção: instantâneos poéticos na escola;
-O encontro entre a Arte e o público;
-Poesias pessoais e processos colaborativos em Arte;
-Tempo de fazer, gestando o mostrar;
-O mostrar anunciado: a produção poética na escola.
CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
1- BIOLOGIA
A interdependência a vida
-Os seres vivos e suas interações;
-A intervenção humana e os desequilíbrios ambientais;
Qualidade de vida das populações humanas
-A saúde individual, coletiva e ambiental;
Identidade dos seres vivos
-Organização celular e funções vitais básicas
Transmissão da vida e mecanismos de variabilidade genética
-Variabilidade genética e hereditariedade
Tecnologias de manipulação do DNA: a receita da vida e seu código
-DNA: a receita da vida e seu código;
-Biotecnologia
Diversidade da vida
-O desafio da classificação biológica;
-A Biologia dos seres vivos
Origem e evolução da vida
-A origem da vida e idéias evolucionistas;
-Evolução biológica e cultural

2-FÍSICA
Cinemática
-Estuda todos os tipos de movimento e suas grandezas vetoriais.
Dinâmica
-Estuda todos os tipos de forças, envolvendo atrito, trabalho, potência e
energia;
-Impulso e quantidade de movimento, choques mecânicos e gravitação.
Estático e Hidrostático
-Equilíbrio do ponto material e de um corpo;
-Equilíbrio de barras articuladas.
Termologia
-Estuda a dilação térmica;
-Mudanças de estado de agregação;
-Transmissão de calor;
-Termodinâmica
Óptica Geométrica
-Reflexão e refração da luz;

-O estudo dos espelhos planos e esféricos.
Ondulatória
-Fenômenos ondulatórios;
-Ondas sonoras e eletromagnéticas
Eletrodinâmica
-Corrente elétrica;
-Resistores, geradores e receptores elétricos;
-Energia elétrica e potência elétrica;
-Capacitores
Eletromagnetismo
-Força magnética;
-Fontes de campo magnético;
-Indução magnética

3-QUÍMICA
Transformação química na natureza e no sistema
-Transformações químicas no dia-a-dia;
-Reagentes, produtos e suas propriedades;
-Reagentes, produtos e suas relações em massa e calor;
-Primeiras idéias ou modelos sobre a constituição da matéria;
-Representação de transformações químicas;
-Relações quantitativas envolvidas na transformação química.
Materiais e suas propriedades
-Propriedades da água para consumo humano;
-Relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas, que
ocorrem em soluções;
-O modelo de Rutherford-Bohr para explicar a constituição da matéria;
-Relações entre algumas propriedades das substâncias e suas estruturas;
-Relações entre energia elétrica e as estruturas das substâncias
envolvidas numa transformação química.
Atmosfera, hidrosfera e biosfera como fontes de materiais para uso
humano
-A atmosfera como fonte de materiais úteis para o ser humano;
-Produção de amônia:estudos sobre a rapidez e a extensão das
transformações;
-Compreensão da extensão das transformações químicas;
-Nitrogênio: matéria prima na obtenção de alguns materiais;
-A hidrosfera como fonte de materiais úteis para o ser humano;
-Acidez e alcalinidade das águas naturais: conceito de Arrenhius;
-Força de ácidos e de base – significado da constante de equilíbrio;
-Perturbação do estado de equilíbrio químico;
-Reação de neutralização;
-A biosfera como fonte de materiais úteis para o ser humano;
-Recursos vegetais para a sobrevivência humana: carboidratos, lipídeos e
vitaminas;
-Recursos animais e vegetais fossilizados para a sobrevivência humana:
gás natural e petróleo;
-Poluição atmosférica;
-Poluição das águas: desequilíbrios ambientais causados pelos usos
doméstico, industrial e agropecuário das águas;
-Perturbações na biosfera – produção, uso e descarte de materiais e sua
relação com a sobrevivência das espécies;
-Ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável.

4-MATEMÁTICA
Números
-Estudo dos polinômios;
-Equações algébricas;
-Sucessões numéricas;
-Números irracionais;
-Aproximação de racionais;
-Números complexos
Geometria
-Cálculo da circunferência e do círculo;
-Trigonometria;
-Estudo dos corpos redondos;
-Peridiocidade;
-Cálculo de comprimentos, áreas e volumes.
Relações
-Proporcionalidade direta ou inversa;
-Noção de taxas de variação;
-Medida da rapidez com que uma das grandezas interdependentes
varia em relação à outra;
-Cálculo diferencial;
-Relações métricas no triângulo retângulo;
-Relações de interdependência da linguagem algébrica e dos objetos
geométricos;
-Planejamento de uma pesquisa estatística;
-Estudo de estratégias de contagem e do cálculo de probabilidades.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
1- GEOGRAFIA
-Paisagem: elementos naturais, elementos sociais;
-Cartografia;
-Sistema econômico;
-Regionalização;
-População;
-Meio ambiente;
-Quadro político mundial;
-Urbanização;
-Globalização;
-Civilizações.
2-HISTÓRIA
-Linguagens das fontes históricas;
-Civilizações;
-Sistema econômico;
-Processo de independência;
-Racismo;
-Sistemas políticos;
-Ideologia;
-Valores culturais
.

3- FILOSOFIA
-Conceitos relativos à Filosofia;
-Filosofia como reflexão crítica;
-O empirismo e a ciência;
-O funcionamento do intelecto;
-Filosofia política e religião;
-A ética e a moral;
-A importância da reflexão;
-Filosofia antiga e contemporânea;
-A Filosofia e sua importância para a cidadania.
4-SOCIOLOGIA
-Sociedade e a Sociologia;
-Grupos sociais, relações e socializações;
-Homem, cultura, diferenças e desigualdades;
-Trabalho, processo, transformação e atualidade;
-Cidadão e cidadania;
-Direitos e deveres;
-Participação política e os movimentos sociais;
-Violências: suas formas e razões;
-O papel social politicamente transformador;
-Coisificação do outro.
IV – COMPETÊNCIAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTOS
LINGUAGENS. CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
- LINGUA PORTUGUESA E LITERATURA
Oferecer ao educando oportunidades de :
- compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna,
geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade;
- analisar
os
recursos
expressivos
da
linguagem
verbal,
relacionando textos e contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura, de
acordo com as condições de produção e recepção (intenção, época, local, interlocutores
participantes da criação e da propagação de idéias e escolhas, tecnologias disponíveis).
-considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e
condutas sociais e como representação simbólica de experiências humanas, manifestas nas
formas de sentir, pensar e agir na vida social.
- LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS
Oferecer ao educando oportunidades de:
-utilizar linguagem nos três níveis, interativa, gramatical e textual, lendo e
interpretando;
-colocar-se como protagonista na produção, análise, síntese, recepção,
correlação, integração, identidade e classificação dos textos;
-usar a metalinguagem dos textos de informação, versos, redundância e
hipertextos;
- analisar e interpretar, no contexto de interlocução, reconhecendo
os recursos expressivos das linguagens e identificando manifestações culturais no eixo
temporal, reconhecendo momentos de tradição e ruptura;
-emitir juízo crítico sobre as manifestações culturais, aplicando as
tecnologias da informação, em situações relevantes;

- usar as diferentes linguagens, nos eixos da representação simbólica,
analisando e identificando as linguagens geradoras, de acordos sociais e fontes de
legitimação desses acordos, usufruindo do patrimônio cultural, nacional e internacional;
-contextualizar, comparar e entender o patrimônio mundial e o uso das
tecnologias da informação.
-EDUCAÇÃO FÍSICA
Oferecer ao educando oportunidades de:
- demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim
como capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias
manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos,
adquiridos sobre a cultural corporal;
- assumir uma postura ativa, na prática das atividades físicas, e consciente
da importância delas na vida do cidadão;
- participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo
as diferenças individuais e procurando colaborar para que possa atingir os objetivos a que se
propôs;
- reconhecer, na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes de
crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática, sobre
diferentes pontos de vista, postos em debate;
- interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física,
enquanto objeto de pesquisa e área de interesse social e de mercado de trabalho promissor;
- compreender o funcionamento do organismo humano, de forma a
reconhecer e modificar as atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas
aptidões físicas;
- desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e
freqüência, aplicando-as em suas práticas corporais;
- refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz
de discerni-las e reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na
seleção de atividades e procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde;
- compreender as diferentes manifestações da cultura corporal,
reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão.
-ARTE
Oferecer ao educando oportunidades de :
- utilizar linguagens nos níveis de competência interativa, gramatical e
textual, nas linguagens da arte;
- ler e interpretar, colocando-se como protagonista na produção, recepção,
análise e síntese, aplicando as tecnologias de informação em situações relevantes;
- analisar e interpretar, no contexto de interlocução, reconhecendo recursos
expressivos da linguagem artística e identificando manifestações culturais no eixo temporal,
reconhecendo assim os momentos de tradição e os de ruptura, emitindo juízo crítico sobre
essas manifestações;
- identificar-se como usuário e interlocutor de linguagem, que estruturam
uma identidade cultural própria, usando as diferentes linguagens no eixos da representação
simbólica ( expressão, comunicação e informação), analisando as linguagens como geradoras
de acordo sociais e fontes de legitimação desses acordos, identificando a motivação social
dos produtos culturais, na sua perspectiva sincrônica e diacrônica;
- usufruir do patrimônio nacional e internacional, contextualizando-o e
comparando esse patrimônio, respeitando as visões de mundo nele implícita, entendendo
e analisando criticamente o uso e o impacto das tecnologias de informação.

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

- BIOLOGIA:
Oferecer ao educando oportunidades de:
- reconhecer e utilizar adequadamente, na forma escrita e oral, símbolos,
códigos e nomenclaturas da linguagem científica;
- ler, articular e interpretar símbolos e códigos, em diferentes linguagens:
(sentenças, equações, esquemas, gráficos e representações geométricas);
- consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e
tecnologia, veiculadas por diferentes meios, elaborando assim comunicações orais ou
escritas, para relatar, analisar e sistematizar eventos, fenômenos, experimentos, questões,
entrevistas, visitas e correspondências;
- analisar, argumentar e posicionar-se criticamente, em relação a temas de
ciência e tecnologia, identificando, em dada situação-problema, as informações ou variáveis
relevantes e possíveis estratégias para resolvê-las;
- identificar fenômenos naturais ou grandezas, em dado domínio do
conhecimento científico e estabelecer relações, identificar regularidades invariantes e
transformações;
- selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, utilizar escalas,
fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados;
- reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos, para
fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos;
-articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma
ciência, entre as várias ciências e áreas de conhecimento;
- compreender o conhecimento científico e o tecnológico, como resultado
de uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social;
- compreender a ciência e a tecnologia, como partes integrantes da cultura
humana contemporânea ;
- reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas
relações com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e
seus impactos na vida social;
- reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e
utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.
- FÍSICA
Oferecer ao educando oportunidades de :
- reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos, códigos
e nomenclaturas da linguagem científica;

- ler, articular e interpretar símbolos e códigos, em diferentes linguagens e
representações: ( sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e
representações geométricas);
- consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e tecnologia,
veiculados por diferentes meios, elaborando assim comunicações orais ou escritas, para relatar,
analisar e sistematizar eventos, fenômenos, experimentos, questões, entrevistas, visitas e
correspondências;
- analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência
e tecnologia, identificando, em dada situação-problema, as informações ou variáveis relevantes e
possíveis estratégias para resolve-las.

- identificar fenômenos naturais ou grandezas, em dado domínio do
conhecimento científico e estabelecer relações, identificar regularidades invariantes e
transformações;

- selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, utilizar escalas,
fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados;
- reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos, para
fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos;
- articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias, dentro de uma ciência,
entre as várias ciências e áreas de conhecimento;
- compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma
construção humana, inseridos em um processo histórico e social;

- compreender a ciência e a tecnologia, como partes integrantes da cultura
humana contemporânea;
- reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas
relações com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus
impactos na vida social;
- reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e
utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.
-QUÍMICA
Oferecer ao educando oportunidades de:

- reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos,
códigos e nomenclaturas da linguagem científica;
- ler, articular e interpretar símbolos e códigos, em diferentes linguagens e
representações:- (sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e representações
geométricas);
- consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e tecnologia,
veiculados por diferentes meios, elaborando assim comunicações orais ou escritas para relatar,
analisar e sistematizar eventos, fenômenos, experimentos,questões, entrevistas, visitas e
correspondências;
- analisar, argumentar e posicionar-se criticamente, em relação a temas de ciência
e tecnologia, identificando em dada situação-problema, as informações ou variáveis relevantes e
possíveis estratégias para resolve-las.
- identificar fenômenos naturais ou grandezas, em dado domínio do conhecimento
científico e estabelecer relações, identificar regularidades invariantes e transformações;
- selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, utilizar escalas, fazer
estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados;
-reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos, para fenômenos ou
sistemas naturais ou tecnológicos;
- articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias, dentro de uma ciência,
entre as várias ciências e áreas de conhecimento;
- compreender o conhecimento científico e o tecnológico, como resultados de uma
construção humana, inseridos em um processo histórico e social;
- compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura
humana contemporânea;

- reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas
relações com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus
impactos na vida social;
- reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e
utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.
- MATEMÁTICA

Oferecer ao educando oportunidades de:
- reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos,
códigos e nomenclaturas da linguagem científica;
- ler, articular e interpretar símbolos e códigos, em diferentes linguagens e
representações:- (sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas gráficos e
representações geométricas);
- consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e
tecnologia, veiculados por diferentes meios, elaborando assim comunicações orais ou
escritas, para relatar, analisar e sistematizar eventos, fenômenos, experimentos, questões,
entrevistas, visitas e correspondências;
- analisar, argumentar e posicionar-se criticamente, em relação a temas de
ciência e tecnologia, identificando, em dada situação-problema, as informações/variáveis
relevantes e possíveis estratégias para resolvê-las;
- identificar fenômenos naturais ou grandezas, em dado domínio do
conhecimento científico e estabelecer relações, identificar regularidades invariantes e
transformações;
- selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, utilizar escalas,
fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados;
- reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos, para
fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos;
- articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma
ciência, entre várias ciências e áreas de conhecimento;
- compreender o conhecimento científico e o tecnológico, como resultados
de uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social;
- compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura
humana contemporânea; - reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas
relações com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e
seus impactos na vida social;
- reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e
tecnológico e utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
- GEOGRAFIA
Oferecer ao educando oportunidades de :
- aplicar os conhecimentos específicos das linguagens geográfica e cartográfica,
na interpretação de gráficos, mapas e tabelas, que permitam a compreensão de fatos econômicos e
geopolíticos;
- selecionar e interpretar os conceitos de fatos geográficos e transferir para
situações reais esse conhecimento, sendo capaz de tomar posições críticas, com argumentações
embasadas nessas situações;

- selecionar, identificar e relacionar situações reais dos conflitos étnicos, com os
conceitos aprendidos na escola, tornando-se capaz de entendê-los, ajudando na identificação das
diversidades culturais e econômicas e seus conflitos decorrentes;
- Identificar as relações entre problemas ambientais e situação geográfica,
relacionando as formas de apropriação do espaço geográfico pelo homem e os problemas ambientais,
causados por essas atividades, no decorrer do tempo e em diferentes lugares;
- Entender o meio ambiente, como um patrimônio que deve ser usufruído por toda
a humanidade, contextualizando temas que são de interesse global, como a importância da água, o
efeito estufa, as várias formas de poluição ( do ar, da água, do solo), transferindo-os para a sua
realidade;
- Aplicar os conhecimentos sobre a teoria de Malthus, que previu um negro fim,
devido à progressão geométrica das pessoas a serem alimentadas, contra uma progressão aritmética
da produção de alimentos;
- Identificar os princípais problemas da sociedade, inclusive questões relacionadas
à distribuição de terras, problemas urbanos e a concentração de renda e ser capaz de reconhecê-los
em sua comunidade e utilizar os conhecimentos, adquiridos na sala de aula, para agir como cidadão
solidário, participante e crítico.
- HISTÓRIA

Oferecer ao educando oportunidades de:
- criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa,
reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos
diferentes contextos, envolvidos em sua produção;
- produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir
das categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico;

- relativizar as diversas formas de periodização do tempo cronológico,
reconhecendo-os como construções culturais e históricas e estabelecendo as relações entre
continuidade/permanência e ruptura/transformação, nos processos históricos;
- construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do
reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos, simultaneamente como
sujeito e como produto dos mesmos;
- atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo das
críticas dos diversos “ lugares de memória”, socialmente instituídos;
- situar as diversas produções da cultura ( as linguagens, as artes, a filosofia, a
religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais), nos contextos históricos de sua
constituição e significação;
- comparar problemas atuais e de outros momentos históricos, posicionando-se
diante de fatos presentes, a partir da interpretação de suas relações com o passado e atuando no
presente com cidadania.
- FILOSOFIA
Sinteticamente, pode-se manter a listagem das competências e habilidades a serem
desenvolvidas em três grupos:
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO

- ler textos filosóficos de modo significativo;
- ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros;
- elaborar por escrito, o que foi apropriado de modo reflexivo;
- debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando
de posição, em face de argumentos mais consistentes.
INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO

- articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos,
nas ciências naturais e humanas, nas artes e em outras produções culturais.
CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO - CULTURAL
- contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem
específica, quanto em outros planos: o pessoal biográfico; o entorno sócio-político, histórico e cultural;
o horizonte das sociedades científico-tecnológicas.
- SOCIOLOGIA
-articular conceitos, teorias e realidade social, partindo-se de casos concretos;
-desenvolver uma abordagem sociológica mais sólida, de questões significativas;
-reconstruir a realidade, tentando dar conta dos fatores que a produziram e dos
seus possíveis desdobramentos;
-conhecer o momento histórico em que cada autor viveu e as razões que os
levaram a construir suas teorias e os conceitos que caracterizaram cada uma delas;
-compreender o papel de uma teoria científica, sua linguagem, seus objetos de
pesquisa e suas relações com a realidade;
-conhecer a história do pensamento sociológico e assim ter uma visão geral
dessa ciência e das possibilidades de compreender e explicar os fenômenos sociais;
-entender que um fenômeno social não tem apenas uma explicação, podendo ter
várias, na medida em que existem diversas abordagens teóricas, de um mesmo fenômeno;
-ter capacidade de sintetizar as ações sociais, para poder explicá-las como uma
totalidade;
-aprender a trabalhar com conceitos;
-entender que um conceito admite vários sentidos, conforme o autor e a época,
aprendendo o porque da diversidade de explicações existentes no universo da sociologia,
compreendendo que isso é um dos elementos de diferenciação entre as ciências humanas e as
ciências naturais.

V- TRATAMENTO METODOLÓGICO

Com a sensibilidade, preocupação e autonomia, em articular os objetivos, os
conteúdos e os métodos apontados, desenvolvimento, por parte do professor, de técnicas de trabalho,
como:
- Aula dialogada
- Trabalho em grupo
- Pesquisas
- Entrevistas
- Textos para análise
- Seminários
- Atividades extra-classe
- Vídeos
- Palestras
- Leituras
- Relatórios
- Painel de debates
- Atividades, através da utilização da Informática
Nesse sentido, a prática pedagógica, estimulará a mediação
do sujeito com o objeto, de forma autônoma, visando a apropriação do conteúdo com proficiência.

VI - AVALIAÇÃO
A escola optou pela Avaliação Diagnóstica e Formativa, onde o erro é visto como
suporte para auto compreensão, seja pela busca individual ( na medida em que o aluno questiona
porque errou), seja pela busca participativa ( discussão entre professor-aluno, apontando-lhe as
dificuldades de aprendizagem, em relação ao padrão estabelecido). O erro, visto por esse ângulo,
passa a ser suporte para o crescimento e avanço dos alunos e retomada de decisão, por parte do
professor.
Além de diagnóstica, a avaliação será contínua e cumulativa, tendo como ponto
de referência os objetivos propostos, sendo que o educando será avaliado nos aspectos cognitivo e
formativo, ou seja, enquanto a construção de seu percurso (processo) de aprendizagem e
transferência do conteúdo e suas habilidades, desenvolvidas na execução (demonstração), das
atitudes no cotidiano.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS
E.E. “ PROFESSOR DATHAN CERVO” – INDIAPORÃ

PLANO DE TRABALHO
DIREÇÃO
1-) JUSTIFICATIVA

O Núcleo de Direção é imprescindível para o engajamento de todos os
segmentos da escola e para o cumprimento das funções peculiares a cada membro integrante
do quadro da U.E., assegurando assim, as condições necessárias ao desenvolvimento do
projeto educativo e o resgate da melhoria da qualidade do ensino, tão almejado pelo grupo.
2-) OBJETIVO GERAL

- Integrar escola, família e comunidade no processo educativo, para a
conquista de um ensino de qualidade e mediado pela concretização do trabalho coletivo,
primordial no desenvolvimento das atividades da escola, num processo da educação
emancipatória de todos e para todos.
3-) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Coordenar, supervisionar e avaliar todas as atividades do processo
educativo no âmbito da U.E.;
- Supervisionar as atividades de avaliação e recuperação, do processo ensinoaprendizagem;
- Garantir a disciplina de funcionamento da U.E., através da conscien-tização da
coordenação, corpo docente, discente, funcionários e comunidade em geral;
- Garantir a articulação e integração da escola, com as famílias e comunidade;
- Monitorar e aprimorar o processo educativo, estimulando

a

coordenação, professores e alunos;
- Assegurar as condições pedagógicas e clima organizacional favoráveis, para o
contínuo aperfeiçoamento da coordenação e do corpo docente, numa constante reflexão-açãoreflexão, com o aprimoramento da prática pedagógica;
- Coordenar a elaboração e execução de projetos.

4-) METAS

- Aumentar em 80% o comparecimento dos pais à escola e em 100% a
participação dos professores, durante o ano letivo;
- Melhorar em 90% a disciplina, até o final do ano letivo, resgatando atitudes,
valores e auto-estima;
- melhorar em 90% os recursos técnico-pedagógicos, durante o ano letivo,
assegurando aos professores as condições básicas de trabalho e enriquecimento curricular;
-Acompanhar e avaliar o desenrolar do projeto educativo, durante o
ano letivo;
- Participar de todas as reuniões: Conselho de Classe e Série, Pedagógica,
A.P.M., de pais, para tratar de assuntos referentes ao rendimento escolar, garantindo um trabalho
democrático e voltado para o projeto educativo;
- Propor projetos ou discutir e analisar os projetos apresentados, tendo como
parâmetro as necessidades e interesses dos alunos e a qualidade do ensino;
- Cumprir em 100% todas as reuniões e atividades programadas e que constam
nos Calendários Escolares.

5-) AÇÕES
- Promover reuniões com a coordenação, professores e pais, para reflexão sobre
a importância da atuação de todos, na execução do projeto pedagógico;
- Proporcionar encontros para análise entre professores, direção e pais,
objetivando verificar que problemas geram a indisciplina e tomar as medidas necessárias;
- Aquisição de material pedagógico;
- Diálogo com todos os segmentos da escola, para estar ciente do desenrolar dos
acontecimentos;
- Agendar e priorizar todas as reuniões da escola;
- Promover encontros com
sobre assuntos pertinentes ao projeto pedagógico.

a coordenação, professores e pais, para discutir

6-) INDICADORES DE QUALIDADE

Espera-se que, no decorrer do quadriênio, ocorra um melhoria, no
tocante à aprendizagem, com o desenvolvimento, por parte dos professores, de atividades mais
dinâmica, atrativas e significativas, trazendo, como consequência, uma diminuição nos índices de
evasão e indisciplina dos educandos e, aumentando o fluxo de participação dos mesmos, nas
atividades intra e extra-escolares, desenvolvidas na U.E.

Espera-se também, que ocorra uma maior participação dos pais, tanto no
tocante ao acompanhamento escolar dos seus filhos, como também nas atividades de cunho cultural,
desenvolvidas na escola, durante o ano letivo.

7-) AVALIAÇÃO DO TRABALHO

Será feito periodicamente, com a participação de todos os profissionais da
educação, que atuam na U.E. (Gestores, professores e funcionários), sendo que os dados obtidos,
serão de fundamental importância para reorientar as atividades, principalmente de cunho pedagógico,
com o intuito de um aprimoramento constante no processo ensino-aprendizagem.

__________________________

________________________________

- JOÃO ROBERTO CARLOS -

- INÁCIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO

DIRETOR DE ESCOLA

VICE-DIRETOR DE ESCOLA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO- REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
E.E. “ PROF. DATHAN CERVO”

PLANO DE TRABALHO
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – (ENSINO MÉDIO)

1) OBJETIVOS DA COORDENAÇÃO:
- Coordenar as Propostas Curriculares, com base nas orientações e diretrizes
da Secretaria da Educação;

- Garantir a articulação entre as diversas disciplinas e a continuidade do
processo ensino-aprendizagem, de um período letivo para o outro;
- Desenvolver, juntamente com seus pares, propostas com vistas à utilização de
recursos disponíveis na comunidade;
- Acompanhar e analisar, sistematicamente, o processo de avaliação,
estimulando a recuperação no próprio contexto das aulas, orientando professores, pais e alunos à
superação de dificuldades, surgidas no processo ensino-aprendizagem;
- Fazer propostas indicativas, em conjunto com a equipe escolar, no sentido de
subsidiar os projetos de capacitação da Secretaria da Educação, apontando as necessidades de
conteúdos desse processo;
- Orientar e divulgar o uso de vídeos da TV Escola,Cultura e Currículo,
acordo com os conteúdos de cada planejamento;

de

- Promover troca de experiências entre o corpo docente;
- Propiciar trabalho conjunto, por áreas e por séries, para análise, discussão e
estudo das séries, no processo ensino-aprendizagem;
- Pesquisa e seleção de materiais pedagógicos;
- Promover estudos de textos de autores contemporâneos, a fim de capacitar
melhor o professor, na sua postura pedagógica (disciplina, metodologia e avaliação);
- Pesquisar com a Direção e com o corpo docente, as causas de evasão e
repetência dos educandos;
- Coordenar e subsidiar a elaboração dos diagnósticos da realidade escolar ,
nos vários níveis;
- Articular o trabalho coletivo, a fim de garantir os conhecimentos, as habilidades
e as atividades, necessárias à formação de um educando participativo e sabedor do seu papel de
cidadão;
- Coordenar e acompanhar grupos de estudos para Recuperação Paralela dos
conteúdos e/ou atividades, que os alunos encontrarem maior dificuldade, com o objetivo de diminuir a
evasão:
- Incentivar a utilização da biblioteca escolar, para desenvolver nos alunos o
hábito e o gosto pela leitura e reduzir as dificuldades ortográficas;
- Acompanhar o rendimento escolar e propiciar visitas dos PCOPs à U.E., para
orientação e correção dos desvios, no decorrer do processo ensino-aprendizagem;
- Orientar os professores para diversificação das atividades, estimulando a
freqüência regular dos alunos;
- Incentivar o professor a desenvolver projetos de pesquisa e observação, que se
encaixem dentro dos conteúdos programados durante o ano letivo, articulando excursões e visitas;
- Mostrar ao professor, a importância de trabalhar testes de redação, para que o
aluno se familiarize com as avaliações desenvolvidas durante o ano letivo;
- Orientar e ouvir professores, pais e alunos, nas necessidades e ocorrências,
que forem aparecendo, ao longo de sua jornada de orientação pedagógica;

- Assegurar, quando assim se fizer necessário, horários para reuniões coletivas;
planejá-las, coordená-las e avaliá-las, assim como também, na orientação e auxílio às reuniões de
pais e mestres;
- Auxiliar o educando, quando houver o aparecimento de situações-problemas,
que envolva aprendizagem e comportamento do aluno;
- Mostrar ao aluno a importância de se dedicar ao estudo, pois, só vai ter
ascensão profissional, aquele que conquistar e adquirir um degrau mais alto do saber;
- Através de reuniões, mostrar aos pais que muito paternalismo, leva o aluno ao
desinteresse, a faltar às aulas, à evasão e até à indisciplina;
- Integração o Grêmio Estudantil às atividades pedagógicas, desenvolvidas no
âmbito da Unidade Escolar, objetivando um melhor relacionamento entre alunos e professores.

2) TRABALHO INDIVIDUAL

- Acompanhamento da freqüência regular dos alunos;
- Visita à família, quando o aluno faltar, convidando-o para vir até à escola se
justificar;
- Capacitação do coordenador, através de leituras de livros, de documentos e
vídeos;
- Participar e promover reuniões com pais, sempre que necessário;
- Inteirar a direção dos problemas ocorridos em sala de aula;
- Manter
bom relacionamento com a direção,coordenação do Ensino
Fundamental, professores,funcionários, alunos, pais e comunidade;
- Estar sempre
à
disposição da D.E., para participar de cursos de
capacitação;
- Estar
sempre
em contato com a Coordenadora da Secretaria Municipal
da Educação;
- Auxiliar na organização de excursões como enriquecimento aos alunos, na sua
aprendizagem;
- Elaborar as festividades das principais datas comemorativas, assim
- Ajudar, na elaboração das festividades cívicas, objetivando desenvolver no
educando amor e respeito à Pátria.

3) TRABALHO COM PROFESSORES

- Estudo do Currículo;
- Leitura e reflexão sobre os temas: disciplina, metodologia e avaliação;
- Seleçao e preparo do material pedagógico, juntamente com os professores;
- Confronto do planejamento escolar do professor,indicando os vídeos
relacionados com cada conteúdo;

- Estudo dos diversos textos de Piaget, documentos de apoio, recortes de
jornais, revistas e outros;
- Utilização de vídeos;
- Reflexão coletiva da prática pedagógica;
- Troca de experiências;
- Repasse, para o professor, de materiais pedagógicos como: revistas, jornais,
fitas de vídeo e outros;
- Ter bom relacionamento com os professores, buscando sempre a troca de
experiências;
- Passar para os professores, informações recebidas da Secretaria da Educação
Municipal, Diretoria de Ensino e Secretaria de Estado da Educação;
- Sempre que possível, convidar os P.C.O.P.s e Supervisor de Ensino, para
participarem das HTPCs, buscando troca de experiências e informações;
- Observações e busca de soluções, para as defasagens, observadas nas
avaliações,internas e externas;
- Orientar e auxiliar os remanejamentos de alunos, levando em consideração o
problema afetivo e da aprendizagem da criança.

4- ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA

- Orientar e acompanhar o trabalho do professor e do aluno, durante o
processo de recuperação paralela;
- Procurar acompanhar as atividades diversificadas, desenvolvidas em sala de
aula;
- Estímulo e enriquecimento do processo ensino-aprendizagem;
- Incentivo constante à reflexão e melhoria do ensino;
- Possibilidade de propiciar auto avaliação, por parte dos envolvidos no professo
ensino-aprendizagem;
- Centralizar a alfabetização na linguagem, em seu sentido mais amplo e não
apenas na estrutura da língua;
- Análise, juntamente com os professores, das propostas de ensino, procurando o
melhor desenvolvimento da aprendizagem dos alunos;
- Levantamento de dificuldades dos professores nas HTPCs e possíveis soluções
encontradas, com troca de experiências e sugestões.
- Análise e discussão dos Planejamentos de Ensino, respeitando o novo Currículo,
quanto aos objetivos, competências, habilidades, conteúdos, procedimentos, recursos didáticos,
avaliação, acompanhamento de projetos e recuperação paralela;
- Estar atenta para indicação e acompanhamento das habilidades e competências
desenvolvidas, que visam o desenvolvimento de aprendizagens dos educandos, principalmente
aquelas que contemplam a realização do Enem, Saresp e Avaliações internas e externas da escola;
- Orientação e acompanhamento da aplicação das propostas de ensino;
- Propiciar discussão e reflexão com os professores, sobre motivação em sala de
aula, para despertar o interesse dos alunos e consequentemente a melhoria da qualidade de ensino;
- Acompanhamento do processo de avaliação e resultados diagnosticados da
aprendizagem;
- Intensificação da importância da Recuperação Paralela, através de materiais
relacionados às dificuldades abordadas.

- Estudo coletivo de causas e soluções, de problemas encontrados, no
decorrer do cotidiano em sala de aula, com melhor aproveitamento dos recursos existentes na
Unidade Escolar e Diretoria de Ensino;
- Estímulo aos debates nas HTPCs, sobre assuntos da atualidade, que
visam o aprimoramento geral do professor;
- Incentivar o trabalho de apoio e continuidade de Estudos na 3ª Série do Ensino
Médio e acompanhar o desenvolvimento das atividades de atualidades dos Cadernos e vídeos
conferências;
- Propiciar palestras para as 3ªs Séries do Ensino Médio, motivando na escolha
correta as inscrições para o vestibular;

- Cuidar para que o Plano de Ensino, seja aplicado e elaborado,de
forma coerente com o Currículo, a fim de promover a formação de cidadãos críticos e capazes
de participarem ativamente da sociedade em que vivem;
- Cuidar, para que o Plano de Ensino, seja direcionado com os aplicativos do novo
Currículo, afim de proporcionar aos alunos formação de inserção no mundo globalizado em que vivem.

5) AVALIAÇÃO DO TRABALHO DO COORDENADOR

- A avaliação será feita através da observação e contato com os
professores, de todas as séries e áreas. Serão avaliadas as dificuldades encontradas , na
busca de soluções concretas, junto à Direção da Escola, PCOPs e Supervisor de Ensino da
Unidade Escolar.

I

_____________________________________
CRIDINAL ANTÔNIA GONÇALVES CARLOS
COORDENADORA PEDAGÓGICA
ENSINO MÉDIO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS
E. E. “ PROFESSOR DATHAN CERVO” – INDIAPORÃ

PLANO DE TRABALHO
SECRETARIA
1-) JUSTIFICATIVA

Considerando que a área administrativa planeja, organiza e controla as
atividades de pessoal, material, patrimônio, finanças, escrituração e zeladoria; faz-se então
necessário o planejamento das atividades da secretaria, por ser ela destinada a oferecer
suporte operacional às atividades-fim da escola e também para assegurar e garantir a
viabilidade do projeto educativo e a unidade da U.E., conforme as disposições contidas neste
Plano de Gestão (Quadriênio 2.011-2.014).
2-) OBJETIVOS GERAIS

- Organizar os trabalhos da área de sua atuação, com competência e
responsabilidade;
- Assistir a administração da Unidade, emitindo pareceres ou informa-ções sobre
assuntos pertinentes à sua área de atuação;
- Atender a todas as solicitações da Diretoria de Ensino e Secretaria da Educação.
3-) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Assegurar
a
realização das atividades relacionadas à vida escolar dos
alunos e de todo o pessoal;
- Providenciar a execução de todos os serviços de escrituração;

- Garantir
solicitarem os seus serviços.

os horários de expediente, de modo que atenda

a todos que

4-) METAS

- Executar todas as atividades previstas, no prazo estabelecido pelos
órgãos competentes, de acordo com as necessidades da escola;
- Garantir o acesso e manter a direção e equipe escolar informados sobre o
desenvolvimento de seu trabalho;
- Dinamizar e agilizar os serviços, nos diversos setores administrativos da U.E.;

- Organizar e manter
atualizado
o documentário de leis, decretos,
regulamentos, resoluções, portarias e comunicados, durante todo o ano letivo;
- Preparar todo o material necessário à inscrição dos alunos candidatos ao
“vestibular”, durante os meses de novembro, dezembro e janeiro;
- Elaborar as listas nominais de todas as turmas (Lista Piloto), até o final de
fevereiro;
- Preparar e entregar todos os diários de classe aos professores, até fevereiro;
- Executar atividades de matrícula de todos os alunos, durante a 2ª quinzena
de novembro, durante o mês de dezembro e janeiro;
- Preencher e arquivar
as fichas cumulativas dos alunos (ficha
individual), durante os meses de maio, julho, outubro e dezembro;
- Prestar informações aos professores, funcionários, alunos, pais e público
em geral, durante o ano letivo;
- Preparar e expedir históricos escolares, durante o ano;
- Participar da
elaboração do Plano Escolar, durante os meses de fevereiro
e março;
- Expedir certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio, durante
os meses de dezembro e janeiro;
- Dar continuidade à informatização da secretaria da escola;
- Preparar atas de atribuição de aulas e Conselho de Classe e Séri, durante o
ano letivo;
- Verificar a regularidade da documentação, referentes à matrícula
transferência de alunos.

e

5-) AÇÕES

Promover
cursos de capacitação para todo pessoal do Núcleo
Administrativo (Secretário e Agentes de Organização Escolar), para que desempenhem com
eficiência suas funções:
- Proporcionar encontros constantes com a D.E., para estarem sempre bem
informados quanto à execução de seus serviços;
- Promover discussão/análise com o Núcleo Administrativo, para que a secretaria
tenha uma organização e um funcionamento racional;
- Proporcionar encontros diários entre o Núcleo Administrativo e Direção, para
troca de informações;
- Orientar, quanto à necessidade de um bom atendimento ao público em geral.

6-) INDICADORES DE QUALIDADE

Espera-se que, no decorrer do quadriênio, ocorra uma maior dinamização no
trabalho, tanto em forma de eficiência e produtividade, como no tocante ao respeito humano, ética e
espírito de solidariedade, ocorrendo uma melhoria continua do desempenho dos funcionários, no
cumprimento dos objetivos e metas educacionais, traçadas pela Escola.

7-)AVALIAÇÃO DO TRABALHO

Será feito bimestralmente, com a participação da Secretária de Escola, bem
como do Oficial Administrativo e Agente de Administração Escolar, que atuam na Secretaria, com
avaliação das dificuldades encontradas, procurando-se, através da troca de experiências e da consulta
aos órgãos competentes, a busca de soluções concretas para resolvê-las.

____________________________

FÁTIMA AP. LOPES DE MATOS
SECRETÁRIA DE ESCOLA

________________________________
MÁRCIA DE CARVALHO LIMA ALVES
AGENTE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS
E. E. “ PROFESSOR DATHAN CERVO” – INDIAPORÃ

PLANO DE TRABALHO
VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO A ALUNOS

1-) JUSTIFICATIVA

Sendo o aluno o centro de todo o processo educativo, faz-se necessário a
presença do Agente de Organização Escolar, visto suas funções serem primordiais, para um
bom relacionamento e integração do aluno dentro da escola.
2-) OBJETIVO GERAL
- Orientar os alunos, quanto às normas da escola, visando mudanças de
comportamento e atitudes, bem como controlar a movimentação dos mesmos dentro da U.E.
3-) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Manter os alunos sob seu controle e cuidados, dentro da U.E. e atendelos em caso de enfermidades e acidente;
- Informar a direção sobre a conduta dos alunos e ocorrências;
- Colaborar
na
divulgação de avisos e instruções, de interesse da
administração da escola;
- Atender as solicitações dos professores em aula;
- Colaborar na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da
escola.
4- METAS
- Aumentar em até 90%, até o final do ano letivo, a sua aproximação com
os alunos, possibilitando um maior conhecimento da sua conduta e podendo assim dar-lhes o
atendimento necessário;
- Aumentar em até 90% a praticidade e a veracidade das informações, até
o final do ano letivo;
- Melhorar o atendimento em até 80%, em relação à direção, coordena-ção,
professores e alunos;
- Dinamizar em até 90% a sua participação nas atividades desenvolvidas
pela escola, durante o ano letivo.
5-) AÇÕES

- Promover encontros com a direção, para reflexão e discussão sobre o seu
relacionamento com os alunos;

- Reunião semanal com a direção, para troca de informações e orientações gerais;
- Reflexão com os demais segmentos da escola, quanto à necessidade do
trabalho coletivo, para que as atividades escolares sejam desenvolvidas a contento.
6-) INDICADORES DE QUALIDADE
Espera-se que, no decorrer do quadriênio, ocorra uma sensível melhora, por
parte dos funcionários que atuam no setor, no tocante ao atendimento a alunos, professores e
funcionários que trabalham na U.E., criando um clima propício para o sucesso do processo ensinoaprendizagem.
7-) AVALIAÇÃO DO TRABALHO
Será feito, sempre que houver necessidade (de preferência a cada bimestre),
com a participação dos funcionários que atuam na referida função, sob a coordenação da direção do
estabelecimento, sendo avaliadas as dificuldades encontradas, principalmente no relacionamento com
os educandos e manutenção da ordem e disciplina no ambiente escolar, procurando-se,
principalmente através da troca de experiências e orientações de cunho administrativo, a busca de
soluções concretas para resolvê-las.

___________________________________
NAIR APARECIDA DE AZEVEDO
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

____________________________________
CARLOS ANTÔNIO NUNES NOGUEIRA
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

_____________________________________
RENATA REZENDE FERREIRA
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS
E . E. “ PROFESSOR DATHAN CERVO” - INDIAPORÃ

PLANO DE TRABALHO
SERVIÇOS DE LIMPEZA
1- ) JUSTIFICATIVA

Considerando que a escola tem uma diversidade e complexidade de
tarefas a serem cumpridas, os Agentes de Serviços Escolares, em articulação com as demais
equipes da escola, colaboram na manutenção de um ambiente limpo e acolhedor, necessário
ao desenvolvimento do projeto educativo.
Nesse sentido, cada profissional inserido no contexto escolar, é coresponsável pela efetivação da educação do educando e a promover a cultura de valores e
princípios, que a escola defende e materializa.
2-) OBJETIVO GERAL
- Participar do processo educacional, cumprindo suas funções, visto elas serem
serviços essenciais e básicos, dentro do contexto escola.

3-) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Executar as tarefas de limpeza interna e externa da escola;
- Zelar pela conservação de equipamentos,mobiliários,utensílios,etc;
- Ajudar na manutenção da disciplina geral;
- Prestar serviços de mensageiro;
- Executar outras tarefas, relacionadas com sua área de atuação,
determinadas pela Direção da Escola.

que forem

4-) METAS
- Melhorar a limpeza em 90%, até o final do ano letivo;
- Aumentar em 80% a coesão dos integrantes do quadro, até o final do ano
letivo;
- Melhorar o relacionamento com os alunos em 90%, até o final do ano letivo;
5-) AÇÕES

- Diálogo sobre a importância do desempenho de suas funções, com
eficiência e competência;
- Promover reflexão conjunta
sobre
a
importância do trabalho
coletivo, na convivência em grupo;
- Proporcionar encontros entre direção, agentes de serviços escolares e alunos,
para verificar a necessidade de mudanças de comportamentos e atitudes;

- Promover reuniões para o conhecimento de suas funções, de acordo com a
legislação vigente.
6-) INDICADORES DE QUALIDADE
Espera-se que, no decorrer do quadriênio, ocorra uma significativa melhora, na
limpeza interna e externa da Escola, criando um ambiente limpo e acolhedor, necessário ao
desenvolvimento do processo educacional.
7-) AVALIAÇÃO DO TRABALHO
Será feito, sempre que houver necessidade (preferencialmente a cada bimestre),
com participação dos funcionários que atuam na referida função, sob a coordenação da direção do
estabelecimento, sendo avaliadas as dificuldades encontradas na limpeza do ambiente escolar,
procurando-se, principalmente através da troca de experiências bem sucedidas e orientações de
cunho administrativo, a busca de soluções concretas para resolvê-las.

_________________________________

___________________________________

CARMEM MARTINS SOBRINHO

MARIA DE LOURDES PRIMILA

AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES

AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES

_______________________________________
MERCEDES TIAGO CUSTÓDIO DE BARROS
AUXILIAR DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS
E. E. “ PROFESSOR DATHAN CERVO” – INDIAPORÃ

PLANO DE TRABALHO
BIBLIOTECA
1-) JUSTIFICATIVA

A Biblioteca constitui-se em recurso auxiliar, a serviço dos trabalhos
docentes e fundamentais ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, dando
suporte à consecução da Proposta Pedagógica da U.E.
2-) OBJETIVO GERAL

- Enriquecer o processo ensino-aprendizagem, visando a melhoria
qualidade do ensino e formação de cidadãos conscientes e críticos.

da

3-) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Atender às necessidades do professor e dos alunos, ampliando, sempre
que necessário, o acervo de livros e demais fontes de informações, impressos ou áudiovisuais;
- Colocar
o
acervo à
disposição, para pesquisa e utilização, em
atividades na biblioteca e na sala de aula.
- Propiciar atualização constante, através de jornais e revistas;
- Contribuir na formação de hábitos saudáveis de leitura;
- Divulgar, periodicamente, sugestões de leitura de entreterimento e leitura de
livros clássicos, conforme faixa etária e seu interesse.
4-) METAS

- Aumentar o interesse dos alunos pela leitura em 80%, até o final do ano
letivo;
- Atualizar e ampliar o acervo da biblioteca em 50%, até o final do ano letivo;
- Proporcionar um ambiente adequado à leitura e à pesquisa.
5-) AÇÕES

- Promover a organização do acervo cultural, de maneira que os alunos se
sintam motivados para a leitura;
- Diálogo com os usuários da biblioteca, para que colaborem na manutenção da
limpeza e do silêncio.
6-) INDICADORES DE QUALIDADE
‘

Espera-se que, no decorrer do quadriênio, ocorra uma significativa dinamização
na Biblioteca escolar, proporcionando um ambiente adequado à leitura e pesquisa, através,
principalmente, da ampliação e atualização do acervo cultural, aumentando o interesse e motivação
dos educandos, como leitores.

7-) AVALIAÇÃO DO TRABALHO
Será feito bimestralmente, com a participação dos funcionários responsáveis
pela Biblioteca, sob a coordenação da Equipe de Gestão, com o objetivo de avaliar o funcionamento
deste ambiente escolar, principalmente em termos de acervo de livros e revistas e atendimento ao
público leitor, procurando-se, principalmente através da troca de experiências, o aprimoramento do
seu uso, por parte da comunidade escolar.

----------------------------------------------------------CARMEN DÓRIS ARANTES
RESPONSÁVEL PELA BIBLIOTECA
PROFESSORA READAPTADA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS
E.E. “PROFESSOR DATHAN CERVO” – INDIAPORÃ.

PLANO DE TRABALHO
LABORÁTORIO

1-) JUSTIFICATIVA

Ao considerar a escola formadora de uma educação crítica, consciente,
atuante e participativa, para a conquista de um ensino de qualidade e crescimento do
indivíduo dentro da sociedade , o uso do laboratório servirá como veículo desse processo,
visto oferecer aos alunos oportunidade de pesquisa científica e aplicação dos conhecimentos
adquiridos em sala de aula.
2-) OBJETIVO GERAL

- Utilizar o laboratório como meio de enriquecimento curricular e prática dos
conceitos e/ou teorias, analisadas em sala de aula, ou seja, teoria em uso.
3-) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Desenvolver no aluno o espírito de pesquisa científica;
- Dar oportunidade para que o aluno amplie seus conhecimentos científicos;
- Despertar a curiosidade e estimular o interesse do aluno, de modo a aplicar
suas idéias e fazer novas descobertas científicas;
- Promover situações de teste e afirmações de informações e dados, que visam
construir o conhecimento científico, a partir do conhecimento tácito;
- Promover análise e inferência da comprovação prático-teórica, que venha
enriquecer o conhecimento social-crítico.
4-) METAS
- Dinamizar em 80% o uso do laboratório, até o final do ano letivo;
- Atualização de substâncias reagentes e indicadores em 100%, até o final do
ano letivo;
- Organizar em 90%, até o final do ano letivo, o espaço funcional, despertando no
aluno o espírito investigativo.
- Publicar os resultados das experimentações, através de feira e informações, com
avaliação das atividades e resultados obtidos durante o ano.
5-) AÇÕES
- Promover reuniões bimestrais entre os professores de Física, Química, Biologia ,
Ciências,as coordenações do Ensino Fundamental e Médio e direção, para reflexão sobre o uso
adequado e intensivo do laboratório;
- Solicitar a aquisição de produtos químicos para reposição;
- Organizar o ambiente, de modo a torná-lo atrativo, interessante e prático para o
uso;

- Desenvolver experiências, com dados científicos comparativos, e/ou outras
experiências, a partir de dados empíricos e/ou para comprovação (afirmativa/ negativa) de mitos
populares.
6-) INDICADORES DE QUALIDADE
Espera-se que, no decorrer do quadriênio, ocorra uma substancial melhoria, na
qualidade das atividades desenvolvidas pelos docentes, através da utilização do laboratório, como
meio de enriquecimento curricular, tornando o ambiente atrativo, interessante e prático, com aulas
significativas para o educando.
7-) AVALIAÇÃO DO TRABALHO
Será feito bimestralmente, com a participação da Equipe de Gestão e dos
professores de Física, Química, Biologia e Ciências, através de uma reflexão coletiva, sobre o uso
adequado do laboratório pela equipe escolar (educadores e alunos), sendo que os dados obtidos,
serão de fundamental importância, para dinamizar as atividades docentes neste ambiente escolar,
contribuindo para o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem.

______________________________________
RICARDO JOSÉ DOS SANTOS
PEB II (EFETIVO)

------------------------------------------------------------LEONOR ROSA DOS SANTOS FERNANDES
PEB II (EFETIVA)

-------------------------------------------------------------SILVANA CORDEIRO DO AMARAL CREPALDI
PEB II (EFETIVA)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS
E.E. “PROFESOR DATHAN CERVO” – INDIAPORÃ

PLANO DE TRABALHO

ZELADORIA

1-) JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a necessidade de preservação, manutenção e controle do
público em geral, nas dependências da escola, é importante a presença do zelador, para o
desempenho dessas necessidades, pois essas funções são peculiares do cargo, de acordo
com a legislação vigente.
2-) OBJETIVO GERAL
- Zelar pela guarda e manutenção do prédio escolar.

3-) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Proceder à abertura e fechamento do prédio;
- Controlar o acesso e a saída das pessoas e de materiais, mantendo a
vigilância do prédio escolar, conforme suas atribuições;
- Zelar pela conservação e asseio do edifício, bem como contribuir para a
conscientização de sua importância;
- Efetuar a compra, armazenamento, distribuição e controle de gastos de
material de limpeza e mantimentos;
- Auxiliar a secretaria, na elaboração do inventário do patrimônio, existente
na escola;
- Educar, através das atitudes e do atendimento, os educandos, a amar, a
respeitar e conservar o bem público.

4-) METAS
- Aumentar em 90% a precisão na abertura e fechamento do prédio, até o
final do ano letivo;

- Ter um controle de 90% sobre todas as ocorrências da U.E., até o final do ano
letivo;
- Melhorar em 80% a conservação e asseio das dependências da escola, tanto
interna como externa, até o final do ano letivo;
- Orientar e monitorar as ações de utilização do espaço público, pela comunidade
escolar e de entorno, como espaço comunitário, de todos para todos.
5-) AÇÕES
-Encontros com a Direção, para reflexão sobre a necessidade do cumprimento de
horário;
-Promover encontros entre pais, alunos, professores e outros funcionários com o
zelador, para ajudá-lo nas eventualidades que possam ocorrer;
-Proporcionar encontros com os Agentes de Serviços Escolares, para refletirem
sobre a importância da limpeza da escola, no desempenho das demais funções;
- Promover uma reunião, para que o zelador possa conhecer suas funções, de
acordo com a legislação vigente.
6-) INDICADORES DE QUALIDADE
Espera-se que, a curto prazo, ocorra um aprimoramento, em termos da
manutenção e conservação (tanto interna, como externa), das dependências da Escola, bem como
uma melhoria de qualidade, no controle e recepção do público em geral, que transita ou visita o
ambiente escolar, criando, desta forma, um clima propício para o sucesso do processo ensinoaprendizagem.
7-) AVALIAÇÃO DO TRABALHO
Será feito, sempre que houver necessidade (de preferência a cada bimestre),
com participação da funcionária responsável pela zeladoria da U.E., sob a coordenação da direção do
estabelecimento, sendo avaliadas as dificuldades encontradas, principalmente no tocante à guarda,
manutenção e conservação do prédio escolar, procurando-se, principalmente através da troca de
experiências e orientações de cunho administrativo, a busca de soluções concretas para resolvê-las.

____________________________________
MARCIA DE CARVALHO LIMA ALVES
RESPONSÁVEL PELA ZELADORIA
FUNCIONÁRIA PÚBLICA ESTADUAL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS
E.E. “ PROFESSOR DATHAN CERVO” – INDIAPORÃ

PLANO DE TRABALHO
SALA AMBIENTE DE INFORMÁTICA
1-) JUSTIFICATIVA

Considerando a evolução crescente da tecnologia e a necessidade
premente nas escolas e na vida de cada cidadão, esperamos que o uso do computador seja
um recurso no processo ensino-aprendizagem, oferecendo oportunidades de manuseio a
professores e alunos, na sala de informática. Nesse sentido, promover condições de
familiarização do educando com a moderna tecnologia.
2-) OBJETIVO GERAL
- Utilização da informática como ferramenta para novas estratégias de
aprendizagem, capaz de contribuir, de forma significativa, para o processo de construção de
conhecimento, nas diversas áreas e conscientizando professores e alunos a reconhecerem o papel
das novas tecnologias na organização da vida sócio-cultural e na compreensão da realidade,
relacionando o manuseio do computador a casos reais, seja no mundo do trabalho ou na vida privada.
3-) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Despertar no professor e no aluno o interesse pelo uso do computador,
com moderação e senso crítico;
- Capacitar os alunos para que tenham condições de manusear um micro
com eficiência e assim usá-lo, com criatividade;
- Utilizar a informática como auxiliar na aprendizagem dos educandos;
- Estimular habilidades, exigidas na utilização do computador;
- Compreender a importância da informática nas aulas e no dia a dia;
- Enriquecer e ilustrar o conteúdo trabalhado em sala de aula, pelos professores;
- Tornar as aulas mais interativas e agradáveis, usando recursos midiáticos
variados;
- Oferecer aos alunos e professores a oportunidade de conhecerem, explorarem e
utilizarem o computador, como recurso tecnológico, no processo de enriquecimento de suas
aprendizagens, além dos demais recursos disponíveis na U.E. e na Oficina Pedagógica da Diretoria de
Ensino de Fernandópolis;
- Levar ao aluno, que não tem acesso à informática, as noções básicas, para que
possa utilizar o computador, no auxílio aos estudos;
- Proporcionar condições, que favoreçam o desenvolvimento, tanto cognitivo,
como de habilidades e de expressão do aluno;
- Estimular a participação do educando em aulas, através de pesquisas
significativas.
4-) RECURSOS UTILIZADOS
-

Internet
Uso do Transcoder (PC-TV)
Softwares contidos nos CD rooms
Câmera de vídeo

- Scaner
- PCP
- Impressora
5-) METAS
-

Ampliar o número de computadores na SAI;
Buscar meios para uma melhor manutenção da SAI;
Dar oportunidades aos alunos, de desenvolverem softwares educativos;
Desenvolver projetos interdisciplinares, utilizando os recursos disponíveis na

SAI;
- Proporcionar um maior acesso aos professores e educandos, no uso da Internet;
- Desenvolver um software, para eleição do Grêmio Estudantil;
- Proporcionar maior interação, na utilização dos softwares, disponíveis na SAI.
6-) AÇÕES
- Proporcionar um melhor entendimento dos conteúdos dos diversos
componentes curriculares, através da “visualização” e “prática”, com uso do computador;
- Aprender, através do lúdico;
- Diversificar as estratégias de trabalho, utilizando os recursos disponíveis na SAI:
- Buscar, através da Internet, novas técnicas e softwares “free”;
- Desenvolver projetos de desenvolvimento de softwares educativos, com o auxílio
dos professores e pesquisas.
7-) INDICADORES DE QUALIDADE
Espera-se que, no decorrer do quadriênio, ocorra uma significativa melhoria, na qualidade das atividades, desenvolvidas pelos docentes e discentes, na Sala
Ambiente de Informática, através, principalmente, da utilização do computador e suas ferramentas,
como precioso recurso tecnológico, no processo de enriquecimento de suas aprendizagens.
8-) AVALIAÇÃO DO TRABALHO
Será feito bimestralmente, com a participação da Equipe de Gestão, das
professoras de Informática Educacional e dos estagiários do Programa “Acessa Escola”, responsáveis
pelo funcionamento deste ambiente escolar, através de uma reflexão sobre o uso adequado da SAI
pela equipe escolar (educadores e alunos), com o intuíto de dinamizar, cada vez mais, as atividades
docentes, contribuindo, decisivamente, para o enriquecimento do processo educacional.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
E.E. “ PROFESSOR DATHAN CERVO” - INDIAPORÃ

PLANO DE TRABALHO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
1-) JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Mestres, como instituição auxiliar da escola,
devidamente registrada e tendo em vista o desenvolvimento da proposta educacional,
colaborará com o aprimoramento do processo, na assistência ao escolar e na integração
família-escola-comunidade, de forma colaborativa.
2-) OBJETIVO GERAL
- Integrar escola/família/comunidade, num processo político participativo, para a
construção de um ensino de melhor qualidade, que visa a educação emancipatória de todos.
3-) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Participar da elaboração do Plano de Gestão, defendendo as aspirações
da comunidade e dos pais dos alunos, junto à Escola;
- Contribuir, no que couber, com a Direção, no sentido de atingir os objetivos
educacionais propostos.
- Favorecer o entrosamento entre pais e professores, possibilitando um
conhecimento maior da escola e do processo ensino-aprendizagem aos pais e uma visão mais
objetiva da realidade do aluno;
- Mobilizar os recursos humanos, materiais financeiros da comunidade, para
auxiliar a escola no desenvolvimento de sua proposta educacional, sob a visão cognitiva, humanista e
sócio-crítica;
- Colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, na
conservação e manutenção do mesmo, das instalações dos equipamentos e dos materiais didáticos;
- Arrecadar e aplicar os recursos financeiros, de acordo com as prioridades
estabelecidas com a Direção, enfatizando a assistência ao aluno;
- Participar da organização das comemorações cívicas, das campanhas
comunitárias, das promoções de natureza cultural e assistencial e outras atividades, em que se
empenhe a escola;
- Elaborar normas, para a concessão de auxílios diversos, a alunos carentes de
recursos.
4-) METAS
- Dar assistência aos alunos carentes, suprindo suas necessidades de material
didático-pedagógico e uniforme, em até 100%, até o final do ano letivo;
- Realizar campanhas para arrecadação de fundos, no 2º e 3º bimestres;
- Acompanhar o processo educativo, durante o ano letivo;
- Aumentar em 80% o relacionamento entre todos os segmentos da escola e
comunidade, até o final do ano letivo.

5-) AÇÕES
- Compra e distribuição de material didático-pedagógico e uniforme;
- Promoções como: quermesse, gincana, bingos e jantar dançante, para arrecadar
fundos;
- Promover reuniões bimestrais com os professores, direção, coordenação e pais,
para análise do desenvolvimento do processo educativo;
- Melhorar o relacionamento, através do envolvimento de todos os segmentos da
escola e comunidade, na realização de eventos recreativos e culturais.
6-) CRONOGRAMA DOS EVENTOS
Os eventos, tanto os de natureza assistencial, como cultural,
serão definidos no início e decorrer do ano letivo, em consonância com as prioridades estabelecidas
pela direção do estabelecimento e orientações oriundas da Secretaria da Educação MEC, no tocante à
correta aplicação das verbas estaduais e federais.
A forma com que os recursos financeiros da A.P.M. (tanto os provenientes de
campanhas comunitárias, como os oriundos de convênios com a FDE E FNDE) serão aplicados,
encontram-se descritos neste Plano de Gestão, nas páginas
7-) INDICADORES DE QUALIDADE
Espera-se que, a curto prazo, ocorra um aprimoramento no funcionamento da
entidade, principalmente no tocante à eficiência na aplicação dos recursos financeiros da escola (com
ênfase na assistência ao escolar), bem como no planejamento, acompanhamento, prestação de
contas e avaliação desses recursos, considerando sempre a Proposta Pedagógica e os princípios da
gestão pública.
8-) AVALIAÇÃO DO TRABALHO
Será realizado ordinariamente, de acordo com o cronograma contido no
Calendário Escolar e extraordinariamente (sempre que houver necessidade), com a participação de
todos os seus membros e da direção do estabelecimento, para avaliar o funcionamento da entidade
(os eventos realizados, os dados positivos e as dificuldades encontradas, o estabelecimento de
prioridades para a aplicação das verbas recebidas, entre outros assuntos), sendo que os dados
obtidos, serão de fundamental importância para reorientar as suas atividades.

______________________________
KATIUCE FERREIRA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DA A.P.M.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO- REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
E.E. “PROFESSOR DATHAN CERVO” – INDIAPORÃ
PLANO DE TRABALHO

GRÊMIO ESTUDANTIL
1-) JUSTIFICATIVA

O Grêmio Estudantil “ 11 de agosto”, como instituição auxiliar da escola,
tendo em vista o desenvolvimento da Proposta Educacional e o exercício da cidadania,
reunirá os estudantes da U.E., para que se organizem, na defesa de seus interesses e na
promoção de atividades educativas, recreativas e culturais, viabilizando o espaço escolar para
o palco do protagonismo juvenil, no exercício de seus deveres, direitos e responsabilidade
social, cujo foco é a política apartidária.
2-) OBJETIVO GERAL
Congregar todos os alunos que estudam neste Estabelecimento de Ensino, a
lutarem em defesa dos seus interesses e objetivos, desenvolvendo diversas atividades que promovam
o seus aprimoramento, na construção cívica da consciência social de todos.
3-) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos,
conscientizando-os a respeito dos seus direitos e deveres, com ênfase ao bem comum;
- Incentivar a cultura literária, artística e desportiva aos alunos, através do
desenvolvimento de diversas atividades, durante o ano letivo;
- Realizar intercâmbio de caráter cultural, educativo, cívico, desportivo e social
com outras entidades ( municipais e estaduais);
- Lutar pela democracia permanente na escola, através do direito à participação
nos fóruns internos de deliberação do estabelecimento;
- Lutar pela independência e respeito às liberdades fundamentais do homem, sem
distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, convicção política e religiosa;
- Promover a cooperação entre administradores, professores, funcionários e
alunos, no trabalho escolar;
- Participar de todas as atividades em que se empenha a escola, principalmente
nas de caráter cívico-cultural;
- Arrecadar e aplicar os recursos financeiros, no desenvolvimento de atividades,
que promovam o aprimoramento do educando.
4-) METAS

- Conscientização dos alunos em 100%, dos seus direitos e deveres, até o
final do ano letivo;
- Ampliar em 80% os seus conhecimentos e sua visão de mundo, até final do ano
letivo;

- Integração da escola em 90%, tanto no âmbito municipal, como estadual, até o
final do ano letivo;
- Aumentar em 80%, até o final do ano letivo, as oportunidades de participação
dos alunos, em todas as atividades da escola, resgatando sua autonomia;
- Aumentar em 90%, até o final do ano letivo, o espírito de companheirismo,
solidariedade, cooperação e união, entre os alunos e todos os segmentos da escola.
5-) AÇÕES
- Reuniões bimestrais, para discussão e estudo do Regimento Escolar;
- Promoção de atividades extra-classe, como gincana cultural, vídeos, educativos,
excursões e debates;
- Promoção, junto aos alunos, de competições esportivas inter-classe e intermunicipais, incentivando a sua participação, até a nível de estado;
- Incentivar a criatividade e participação dos alunos, nos eventos culturais, sociais,
cívicos e de lazer;
- Promover a análise/reflexão, sobre a importância dos valores morais, éticos e
sociais, para uma convivência saudável.
6-) INDICADORES DE QUALIDADE
Espera-se que, a curto prazo, ocorra um aprimoramento na qualidade das
atividades, desenvolvidas pela instituição, principalmente no tocante à representatividade junto aos
educandos, na defesa dos seus direitos, bem como no desenvolvimento de atividades educativas,
recreativas e culturais, que possam colaborar para a formação de jovens críticos e conscientes.
7-) AVALIAÇÃO DO TRABALHO
Será realizada ordinariamente, de acordo com o cronograma contido no
Calendário Escolar e extraordinariamente (sempre que houver necessidade), com a participação de
todos os seus integrantes e da direção do estabelecimento, objetivando avaliar o seu funcionamento,
em termos dos eventos realizados, os dados positivos, as dificuldades encontradas, entre outros
assuntos, sendo que os dados obtidos, serão de primordial importância, no sentido de disciplinar e
reorientar as suas atividades.

____________________________________
DAFFINE SANCHEZ
PRESIDENTE DO GRÊMIO ESTUTANTIL
“ 11 de agosto”

IX- PROCESSO DE AVALIAÇÃO
1- PRINCÍPIOS
A avaliação da escola, no que concerne à sua estrutura, organização, funcionamento e impacto
sobre a situação do ensino e da aprendizagem, tem como princípio o “aprimoramento da qualidade do ensino”,
sendo subsidiada por procedimentos de observação e registros contínuos, para permitir o acompanhamento:
-sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem, de acordo com os objetivos e
metas constantes da Proposta Pedagógica e Plano de Gestão;
-do desempenho da direção, dos professores, dos alunos e
diferentes momentos do processo educacional;

dos demais funcionários, nos

-da participação efetiva da comunidade escolar, nas mais diversas atividades propostas pela
escola;
-da execução do planejamento curricular.
2- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A avaliação da instituição escolar, incide sobre os aspectos pedagógicos, administrativos e
financeiros, sendo realizada, através de procedimentos internos, definidos pela escola e externos, pelos órgãos
governamentais.
A avaliação interna, realizada pelo Conselho de Classe e Série e pelo Conselho de Escola, em
reuniões especialmente convocadas para esse fim, tem como objetivo a análise, orientação e reformulação,
quando for o caso, dos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros da escola.
A avaliação institucional desta Unidade Escolar, foi realizada (como consta neste Plano de Gestão),
seguindo as cinco dimensões da gestão escolar, proposta no Módulo Introdutório, do Programa de capacitação
a distância para Gestores Escolares (PROGESTÃO).
3- AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
A avaliação interna do processo de ensino e aprendizagem será realizada, de forma contínua,
cumulativa e sistemática, tendo por objetivos:
-diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades;
-possibilitar que o aluno auto-avalie sua aprendizagem;
-orientar o aluno, quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades;
-fundamentar as decisões do Conselho de Classe e Série, quanto à necessidade de procedimentos
de reforço e recuperação da aprendizagem (realizada, de forma contínua pelo professor ,na sala de aula), bem
como da classificação e reclassificação de alunos, seguindo as orientações contidas no Regimento Escolar da
U.E.;
-orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares.
-orientar o professor à auto-reflexão da prática pedagógica, com fundamentação teórica e
relação teoria/prática, efetivando o repensar sobre a atuação docente e seu impacto funcional.

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem, envolverá a análise do conhecimento e das
habilidades específicas, adquiridas pelo aluno e também aspectos formativos, através da observação de suas
atitudes , referentes à presença nas aulas, participação nas atividades pedagógicas e responsabilidade com que
assume o cumprimento de seu papel. Além disso, com os resultados obtidos e/ou demonstrados pelos alunos,
nos instrumentos avaliatórios escritos (provas), tanto com questões objetivas, quanto questões dissertativas
e/ou argumentativas-descritivas.
Nesse sentido,seguindo orientações, contidas no Regimento Escolar do Estabelecimento de
Ensino, durante o ano de 2.011, os resultados das avaliações, serão traduzidos em notas na escala de 0 (zero) a
10 (dez), sempre em números inteiros.
A avaliação externa é realizada pelos órgãos estaduais e federais, com o objetivo de avaliar o
trabalho pedagógico, desenvolvido na escola.
Neste Plano de Gestão, estão anexados gráficos, mostrando a situação escolar dos educandos da
U.E., em termos de freqüência e aprendizagem (obtidos, através do registro dos professores e resultados das
avaliações bimestrais), bem como o rendimento dos mesmos nas avaliações externas (SARESP).

X- PLANOS DE ENSINO POR COMPONENTE CURRICULAR

Os Planos de Ensino estão anexados a este Plano de Gestão, na seguinte ordem:
-Planos do Ensino Fundamental – Ciclo II (Regular) – 5ª a 8ª Séries (Volume II);
-Planos do Ensino Fundamental – Ciclo II – Oficinas Curriculares (Volume III);
-Planos do Ensino Médio – Regular (Volume IV);
-Planos da Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio(Volume V)

XI- PLANO DE COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

DA ESCOLA PELA DIREÇÃO (QUADRIÊNIO 2.011/2.014)
A-)ELEMENTOS PARTICIPANTES
-Conselho de Escola;
-Diretor de Escola;
-Vice-diretor;
-Coordenações (Ensino Fundamental e Médio);
-Professores;
-Funcionários;
-Associação de Pais e Mestres;
-Grêmio Estudantil
B-)OBJETIVOS
-Garantir a unidade de ação do Plano de Gestão;
-Garantir a integração dos diferentes projetos, tanto os ligados ao Currículo Básico, como os das Oficinas
Curriculares;
-Acompanhar o desenvolvimento das ações, projetos e seus resultados;
-Permitir a utilização integrada dos recursos disponíveis;
-Confrontar o esperado, com o efetivamente realizado, identificando os desvios, para correção dos
mesmos e remoção das interferências;
-Criticar, permanente e sistematicamente, o planejamento, na medida em que fornece retro-informação
para realizar o processo;
-Acompanhar e avaliar o Plano de Gestão, durante a elaboração e execução do mesmo, especialmente
os critérios, padrões de desempenho e instrumentos utilizados;
-Participar das ações de capacitação, organizadas pela Diretoria de Ensino e outros órgãos da Secretaria
da Educação;
-Promover ações de capacitação, dirigidas a funcionários, professores e coordenações, com vistas à
melhoria do desempenho na escola.
-Monitorar os resultados educacionais, de acordo com o Plano de Metas da nova Agenda da Educação
para São Paulo.
C-)ATIVIDADES PARA COORDENAÇAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
-Reunião semanal da direção com as coordenações (Ensino Fundamental e Médio), para avaliar o
trabalho desenvolvido na semana anterior e replanejar novas atividades;

-Reunião bimestral com o Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil, sob a
coordenação da direção, objetivando analisar o trabalho realizado e levantar sugestões, que possibilitem a
melhoria do processo em andamento;
-Organização bimestral de gráficos de desempenho dos educandos e utilização dos mesmos pelas
coordenações e professores, objetivando reorganizar suas atividades;
-Elaboração de questionários e utilização dos mesmos, visando a avaliação:
a-)do desempenho dos professores, no seu trabalho em sala de aula;
b-)do desempenho dos funcionários e seu relacionamento com os alunos;
c-)da equipe de direção;
d-)do clima de relação,no trabalho dos adultos entre si e destes com os alunos;
e-)da integração dos alunos no universo escolar;
f-)na utilização dos recursos disponíveis.
D-)INDICADORES DE QUALIDADE
Espera-se que, no decorrer do quadriênio, ocorra uma melhoria significativa, no funcionamento da
escola como um todo, não somente no tocante à aprendizagem (aulas mais significativas ministradas pelos
docentes, aumento do interesse dos alunos, diminuição dos índices de evasão e indisciplina, etc), como também
no funcionamento harmonioso, de todos os segmentos e instituições, existentes na Unidade Escolar (Conselho
de Escola, Conselho de Classe/Série, Coordenações do Ensino Fundamental e Médio, Associação de Pais e
Mestres, Grêmio Estudantil, Escola da Família), contribuindo, desta forma, para o aprimoramento do processo
ensino-aprendizagem.
E-)AVALIAÇÃO DO PROCESSO
Será feito periodicamente, sob a coordenação da direção e com a participação de todos os segmentos e
instituições, existentes na escola, objetivando a análise do trabalho realizado, com o levantamento de
sugestões, que possibilitem (sempre que necessário), reorientar as atividades (tanto as de cunho pedagógico,
como administrativo), contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino, ministrado na Unidade Escolar.

XIII- ENCERRAMENTO
A-) Plano de Gestão aprovado pelo Conselho de Escola, em reunião realiza no dia
25/04/2011 (Ata nº 03/2011, página 12);
B-) Fazem parte do Plano de Gestão:
- Planos do Ensino Fundamental (Ciclo II) – Regular – 5ª a 8ª séries (Currículo
Básico);
- Planos do Ensino Fundamental (Ciclo II) – Regular – 5ª a 8ª séries (Oficinas
Curriculares);
- Planos do Ensino Médio – Regular
- Planos da Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio

Aprovado
27/04/2011

