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A - PROPOSTA PEDAGÓGICA

A proposta pedagógica da EE Profª Marilene de Lourdes Lisboa Singh, em
Guarani D’ Oeste está centrada nos princípios legais da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional- LDB 9394/96, da Constituição Brasileira, do Estatuto da Criança e
do Adolescente, do disposto dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, da
Deliberação do Conselho Estadual de Educação nº 01/99 e da Resolução SE 7/2006.
A instituição como Escola Pública, democrática, inclusiva e aprendente, aberta à
população tem como objetivo cumprir sua função social que é proporcionar um ensino
de qualidade voltado à socialização do saber sistematizado, o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o
trabalho.
O acesso e a construção do conhecimento estão concebidos nos princípios que
constituem os pilares da educação para que possam aprender a conhecer, a ser, a
conviver e a fazer.
Aprender a conviver e aprender a ser decorrem, assim, das duas aprendizagens
anteriores, aprender a conhecer e aprender fazer que devam constituir de ações
permanentes, que visem á formação do educando como pessoa e como cidadão.
A partir desses princípios gerais, o currículo deve ser articulado em torno de
eixos básicos orientados da seleção de conteúdos significativos, tendo em vista as
competências e habilidades que se pretende desenvolver no Ensino Fundamental e
Ensino Médio.
A equipe gestora, professores, funcionários, pais e alunos definiram através de
encontros, reflexões e discussões que de acordo as diretrizes e princípios, acima
citados e apoiados na Avaliação Institucional realizada em dezembro/2010, que deseja
uma Escola inclusiva, uma sociedade mais humana, ética, justa e solidária, que atenta
às necessidades básicas do indivíduo; onde todos tenham assegurado o pleno
exercício da cidadania, produzindo e transformando sua existência pelo domínio do
conhecimento e das tecnologias e pela interação entre os grupos sociais. Uma

3

sociedade que tenha consciência de seu papel na transformação do mundo, tendo
como eixo fundamental o estudo, a busca do saber.
Na ótica da educação como direito humano, a escola prepara para o exercício
pleno da cidadania que respeite as individualidades, que conheça seus deveres e
direitos e os faça serem cumpridos de acordo a legislação vigente.
Preocupados com a construção desta sociedade, pautada nos princípios e fins
da Educacional Nacional, expressos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacionais Lei 9394/96 nos propusemos a formular este instrumento políticopedagógico

que

expressa

às

diretrizes

do

processo

ensino-aprendizagem

desenvolvida na escola, tendo como referenciais a realidade de nossos alunos e
educadores, suas expectativas e possibilidades concretas, os anseios dos pais e da
comunidade na qual a escola está inserida.
Nesta perspectiva acreditamos promover uma concepção de educação e
de escola atualizada, comprometida com seu processo educacional, compromissada
com a qualidade do ensino que ministra a todos, sem distinção, e que privilegia a
formação integral do educando. A inclusão começa no interior da escola e se completa
na sociedade.
Assim posto, nossa principal meta é a “melhoria da qualidade do ensino”,
assegurando a todos o acesso e a permanência na escola, garantindo oportunidades
para o desenvolvimento do potencial individual, a apropriação dos conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais essenciais à formação integral da pessoa, e
finalmente, o estímulo ao avanço nos estudos; condições estas que promovem o
sucesso pessoal. Estas são as funções sociais da escola.
Refletindo sobre a tarefa de educar, a equipe tem consciência de que, nos
tempos atuais, esta, se tornou exclusiva da escola, em decorrência de mudanças
havidas na sociedade, devido o agravamento dos problemas sociais e de alterações na
organização familiar. Assim sendo as funções da escola se ampliam, criar condições
para que todos os alunos possam ampliar o conhecimento, desenvolver as habilidades
e competências necessárias para a compreensão da realidade e para a participação em
relações sociais, políticas e culturais diversificadas. Nossa escola vem se adaptando a
estas novas exigências, por uma educação a altura dos desafios contemporâneos, um
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currículo referenciado em competências que se aceite o desafio de promover os
conhecimentos próprios de cada disciplina articuladamente às competências e
habilidades do aluno. Competências e habilidades que caracterizam modos de ser, de
raciocinar e de interagir, que podem ser depreendidos das ações e das tomadas de
decisão, um ensino que vai além do ato de ensinar a ler, escrever, contar, ensinar a
interpretar, analisar, criticar, sintetizar, formular hipóteses, deduzir, relacionar, etc,
através do ato de conviver, partilhar, conhecer, experimentar, interagir, opinar, acolher,
escolher, orientar, ensinar e aprender sempre.
A escola considera os diferentes e se organiza para atender toda sua clientela,
utilizando parcerias com a comunidade, metodologia diferenciada, espaços e materiais
diversificados, envolvem a família e capacitam seus profissionais.
Segundo Luckesi “importa que a prática de planejar em todos os níveis –
educacional curricular e de ensino, ganhe a dimensão de uma decisão política,
científica e técnica. É preciso que ultrapasse a dimensão técnica, integrando-a numa
dimensão político-social. O ato de planejar assim assumido deixará de ser um simples
estruturar de meios e recursos para tornar-se o momento de decidir sobre a construção
de um futuro”.
À Escola compete “inverter o sinal”, como diz o Prof. Balzan – UNICAMP, ou
seja, trabalhar contra o modelo de sociedade vigente, valorizando a vida, transmitindo
valores; isto só será possível através de um planejamento coletivo, reflexivo e
intencional, que contemple um projeto de sociedade, de concepção de homem e de
mundo necessários para transformar esta realidade na qual estamos inseridos.
A família é a principal responsável pela formação do cidadão, a qual é
iniciada desde os primeiros minutos de sua existência, ainda no útero materno,
passando depois esta responsabilidade a ser compartilhada pela Escola que promoverá
o saber elaborado, científico, fruto de outros saberes acumulados através dos séculos.
Ao educador cabe aproveitar os conhecimentos prévios que o aluno traz da família,
mediando-os com a educação formal, por meio de estímulos e atividades,
desenvolvendo simultaneamente sua auto-estima, a socialização, a educação para os
valores e o exercício da cidadania.
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Para tanto, o fazer pedagógico no dia a dia escolar deve contemplar
atividades diferenciadas, significativas, ou seja, vinculadas à realidade do aluno,
respeitando-se as diferenças individuais, por isso o eixo do trabalho pedagógico deve
estar voltado para uma educação dialética que leve sempre em conta “como o aluno
aprende”.
Objetivando superar a passividade dos alunos diante das aulas do professor,
estas deverão favorecer a sua participação, tendo-o como o centro do processo
educativo, utilizando os recursos pedagógicos disponíveis na Escola, buscando
parcerias junto à comunidade local.
Para que aconteça o desenvolvimento e a aprendizagem, cada professor,
com diferentes formas de atuar, deve dar a sua cota de trabalho. Através de objetivos
comuns e conteúdos articulados a aprendizagem significativa deverá acontecer,
impedindo assim que aconteça a fragmentação do ensino, nociva e impeditiva da real
aprendizagem.

Assim, é indispensável que aconteça uma mudança de postura do

professor, que deve ter bem claro que seu comprometimento é vital para o sucesso de
seu aluno.
A escola cria espaços de debates, reuniões, encontros, trabalhos em equipe,
especialmente nas HTPCs, onde se avalia e toma decisões sobre os redirecionamentos
e mudanças necessárias na busca do seu aperfeiçoamento. É objetivo de a escola
efetivar a participação dos órgãos colegiados na análise da situação escolar e
discussão das formas de superação das dificuldades encontradas para melhorar a
qualidade do ensino que a escola ministra como condição fundamental para elevar o
nível de desempenho dos alunos.
O trabalho coletivo, interdisciplinar e com projetos diversificados devem ser
constantes no desenvolvimento desta proposta para que a escola atinja seus objetivos
de desenvolver capacidades e não apenas dominar conteúdos.
Esta é a escola que queremos e estamos construindo: realmente pública, de
qualidade, vinculada à realidade do seu entorno, inclusiva, democrática, formadora de
sujeitos históricos; uma escola cidadã, o que muda a concepção da escola, de
instituição que ensino para instituição que também aprende a ensinar.
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As avaliações deverão ser ponto de partida para que sejam retomados os
conteúdos não dominados, tornando-se situações de aprendizagem e fixação; os erros
e os acertos deverão ser discutidos e aproveitados para serem trabalhados.
O reforço e a recuperação dos alunos deverão ser tratados como
um trabalho de equipe, em torno do qual se unirão os professores do currículo básico,
assessorados principalmente pelos professores das Oficinas Curriculares Hora da
Leitura e de Experiências Matemáticas, a partir de onde os professores poderão tomar
decisões conjuntas, no sentido de construir com e nos educandos, novos
conhecimentos, hábitos e habilidades para o seu desenvolvimento. A recuperação
acontecerá intensivamente ao longo do processo, ao serem detectados os problemas
de aprendizagem e quando, por motivos de ausências, o aluno apresentar dificuldades
no processo ensino-aprendizagem deverá participar da recuperação paralela.
Será dada atenção especial ao aluno com defasagem de conteúdos na
leitura e na escrita, o qual seguindo os critérios da progressão continuada deverá
receber atendimento individualizado para que, ao longo do ciclo possa superar as
dificuldades apresentadas, tendo claro que este será um problema de toda a equipe,
uma vez que tal aluno já passou por muitas experiências e necessita de, antes de tudo,
ter a sua auto-estima resgatada; para tanto os professores elaborarão Projeto Especial
para ser desenvolvido junto a estes alunos, principalmente para os alunos de inclusão,
tendo em vista não contar com sala de recurso para o atendimento especializado na
área da educação especial.
Nesta ótica a avaliação assume outra função que não a costumeira medição que
seleciona e classifica os alunos. Ela não se desvincula do processo de aprendizagem,
pois permite que ele seja analisado como um todo, tanto no que se refere ao
rendimento do aluno quanto ao desempenho do professor. Tem a característica de
avaliação formativa, voltada para o sucesso escolar do aluno, uma vez que serve de
indicador para re (orientar) a prática educacional.
O professor trabalha com a noção de que a aprendizagem é para todos e que o
conhecimento se constrói a partir das experiências que favorecem a solução de
problemas.
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Esta avaliação diagnóstica é destacada nos PCNs e fornece, ao professor, pistas
para re (orientar) sua prática educacional. Mostra ao professor quando é preciso fazer
ajustes no processo ensino-aprendizagem, a partir de observações constantes dos
alunos, se estão aprendendo, como estão aprendendo e em que situações ou
atividades eles encontram maior ou menor dificuldade.
A avaliação não se refere apenas ao domínio de conteúdos específicos, mas
também ao desenvolvimento de capacidades. Portanto, importa avaliar o aluno como
um todo, de forma contínua, nos aspectos qualitativos e quantitativos, prevalecendo os
qualitativos, conforme expressa o Regimento Escolar, nas diversas situações de
aprendizagem, desde o empenho na solução dos problemas, na execução de
atividades escolares diversas, no relacionamento com as pessoas, na capacidade de
seguir normas, etc. E importante destacar que o resultado das avaliações externas
como SARESP, Prova Brasil e SAEB, expressas em suas Matrizes de Referências
contribuirá para o desenvolvimento de uma cultura avaliativa por meio da qual ê
possível

traçar um diagnostico das possíveis dificuldades da escola e planejar

intervenções técnicas e pedagógicas que garantam a aprendizagem de todos.
Estes caminhos flexíveis, para que a escola se organize para
alcançar seus objetivos estão expressos na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
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I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: EE PROFª MARILENE DE LURDES LISBOA SINGH
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

A Escola foi criada no final do ano de 1.949 e instalada a partir de 16/02/1950.
Nos arquivos consta como ato de criação o Decreto nº 52.582, publicado no
D. O 18/12/1960.
Cursos: Ciclo II (5ª à 8ª série) do Ensino Fundamental e 1ª a 3ª série do
Ensino Médio
Total de Alunos: Ciclo II do E.F.= 120 e Ensino Médio= 67
Períodos: Diurno
Horários:
- Ensino Fundamental – Integral:- das 07h30min ás 16h30min
- Ensino Médio – das 07h30min ás 12h50min
Endereço: Rua Antonio Vicente de Melo, 863 – Centro
Município: Guarani D’Oeste – SP- CEP 15.680-000
Telefone: fone-fax(17) 3834 1173 - 3834 1211
e-mail:- e026864a@see.sp.gov.br
Código CIE – 026864
Código FDE – 08.68.101
CNPJ - 49.689.680/0001-91
Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis
Dirigente Regional: Adélia Menezes da Silva
Supervisora de Ensino: Rosimeire Rita Zonato Ignacio
Diretora de Escola: Ivonice Briggo Borges
Vice Diretora: Eliza Elza Giacomini Bassan
Profª Coordenadora:- Márcia Francisca Lemes
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II - CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
A – APRESENTAÇÃO DA ESCOLA

Apesar de a Escola dispor de poucos registros, foi possível fazer um breve
histórico da referida instituição, a qual foi criada no final de 1949 e instalada em 16 de
fevereiro de 1.950 com o nome de Grupo Escolar de Guarani D’Oeste, localizado na
Rua Rio de Janeiro s/n, sendo designado como seu primeiro Diretor o Sr. Laurindo
Ingrasio. Não funcionava em prédio próprio até 1960, quando em edital de concorrência
pública para as obras do Grupo Escolar de Guarani D’Oeste foi autorizada a construção
do novo prédio na Rua General Dutra, nº 863, hoje Rua Antonio Vicente de Melo, nº
863 – centro, município de Guarani D’Oeste-SP.
Em 1962 foi criado o Ginásio Estadual de Guarani D’Oeste e instalado em 30 de
maio de 1962, anexo ao antigo Grupo Escolar, funcionando em horários diferentes; não
foi localizada a publicação dos decretos de criação e instalação.
Desde 30 de agosto de 1957 foi instituída a Associação de Pais e Mestres; os
colegiados também foram criados como: Clube Filatélico do Grupo Escolar, Ata nº 01
de 27 de abril de 1961; Grêmio Estudantil, Ata nº 01 de 18 de maio de 1967; Centro
Cívico, Ata nº 17 de 28 de junho de 1971.
A partir de 01 de abril de 1971, o Ginásio Estadual passou a denominar-se
Colégio Estadual de Guarani D”Oeste e em 22 de janeiro de 1975, houve a integração
das Escolas pelo Decreto nº 5545/75 que dispôs sobre a integração e denominação das
unidades escolares: foram integrados o Colégio Estadual e o Grupo Escolar de Guarani
D’Oeste com a denominação de Escola Estadual de 1º e 2º Graus de Guarani D’Oeste,
sob jurisdição da Delegacia do Ensino Secundário e Normal (DESN) de Fernandópolis.
Em 1976 foi ampliado o prédio e a partir de 14 de outubro, de acordo com a Lei 2483/76
a Escola passou a denominar-se EEPSG “Profª Marilene de Lurdes Lisboa Singh”, em
homenagem a uma professora da escola falecida no ano anterior.
Nos termos das Resoluções SE 89, de 09/12/05 e, nº 7, de 18/01/06, foi
transformado em Escola de Tempo Integral, assumindo o compromisso de garantir a
todos os alunos uma educação integral, oferecendo possibilidades de enriquecimento
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de seu universo, aprofundando conhecimentos, vivenciando novas experiências através
das Oficinas Curriculares especialmente instituídas para vivências de natureza prática,
inovadoras, lúdicas e transformadoras.
O PRÉDIO ESCOLAR foi construído no ano de 1.960, prédio próprio do então Grupo
Escolar de Guarani D’Oeste e passou por diversas reformas e ampliações.
Hoje a EE “Profª Marilene de Lurdes Lisboa Singh” conta com:- 08 salas de aulas; 01
sala de informática; 01 laboratório de Ciências, do qual esta sendo utilizado para sala
de aula; 01 sala de diretoria; 01 sala de coordenação pedagógica; 01 secretaria; 01 sala
de professores; 01 copa; o1 biblioteca; 01 passarela; 01 quadra de esportes coberta; 01
quadra de esportes descoberta; 01 pátio coberto; 03 sanitários de alunos masculinos;
03 sanitários de alunos femininos; 01 vestiário feminino; 01 vestiário masculino; 01
sanitário administrativo masculino; 02 sanitários administrativos femininos; 02 depósitos
de materiais de consumo; 01 cozinha; 01 despensa; 01 refeitório; 01 cantina; 01
zeladora.
No entorno do prédio na parte interna conta com espaços que são utilizados para
atividades pedagógicas como: quiosque e um espaço com terra para estudo de
organismos vivos, ambos os espaços são utilizados para o desenvolvimento dos
projetos de leitura e do mundo da leitura para a leitura do mundo “o ambiente vivo”.
Todos os ambientes em estado de conservação e limpeza favorável para estudos
diversificados. Conta com uma ala separada com salas de aulas e sanitários, espaço
cedido pelo Estado para funcionamento da EMEF Alzira Dias do Carmo Moreira.
RECURSOS

FÍSICOS

E

PEDAGÓGICOS:
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microcomputadores

(Sala

de

Informática); 02 microcomputadores para uso pedagógico; 03 microcomputadores para
uso administrativo; 03 impressoras; 05 televisores; 03 aparelhos DVD; 01 aparelho
karaokê; 01 retroprojetor; 01 telão para projeções; 01 amplificador de som; 01
filmadora; 01 máquina fotográfica digital; 01 projetor de slides; 03 aparelhos tocam-CD;
01 aparelho para fax.; 01 aparelho data show.

B -RECURSOS HUMANOS
A EE “Profª Marilene de Lurdes Lisboa Singh” conta com Diretor de Escola
Efetivo, um (01) Vice- Diretor, um (01) Professor Coordenador.
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Na área administrativa e operacional possui um (01) Secretário (designado); dois
(02) Agentes de Organização Escolar, estaduais efetivos, e quatro (04) funcionários
públicos municipais; um (01) Agente de Serviço Escolar estadual efetivo; três (03)
cozinheiras funcionárias pública municipal e uma Zeladora que é a Agente de Serviço
Escolar Efetiva. O corpo docente é formado por:- 08 (oito) Professores Educação
Básica II (PEB II) efetivos, sendo que destes três (03) encontram-se afastados; um (01)
Professor de Educação Básica I (PEB I), Categoria F (em estado de permanência;
dezessete (17) Professores (PEB II) O F A., sendo que oito (08) dos Professores (OFA.)
atuam nas Oficinas Curriculares; dois (02) Professores Readaptados encontram-se em
exercício em outra unidade escolar e um (01) Professor Readaptado com sede em
outra Unidade Escolar se encontra atuando nesta Unidade Escolar; 01 (um) Professor
PEBII OFA atuando no Programa Escola da Família como Educador Profissional. No
total o corpo docente é composto por vinte e sete (27) professores em exercício e os
demais afastados e ou readaptados e outros Professores com cargos e ou aulas com
(sede) em outras Unidades Escolares que somente completam aulas nesta Unidade
Escolar.

C- PERFIL SÓCIO - ECONÔMICO DOS ALUNOS
Os alunos atendidos pela E.E. “Profª Marilene de Lurdes Lisboa Singh” em sua
grande maioria residem na zona urbana, com apenas 10% residindo na zona rural. É
uma comunidade de baixo poder aquisitivo, com 60% das famílias residindo em casa
própria, 25% em casas cedidas por outrem, 10% em casas de aluguel e 5% em casas
financiadas (conjunto habitacional popular).
A renda familiar da maior parte das famílias – 75% - é de até 2 (dois) salários
mínimos, 17% ganha de 3 (três) a 4 (quatro) salários mínimos, 5% recebe de 5 (cinco) a
6 (seis) salários mínimos e 3% ganham sete ou mais.
Nesta comunidade, como no Brasil e no mundo, verifica-se significativa
desagregação familiar. Observamos que apesar de a grande maioria – 65% - dos
alunos viverem com os próprios pais, 18% são criados apenas pela mãe, 9% pelas
avós, 7% por outros parentes e 1% vive apenas com o pai.
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A atividade profissional da comunidade baseia-se na mão-de-obra junto ao
corte da cana-de-açúcar, em empregos públicos (Prefeitura Municipal), fábrica de
tecelagem e parte da população trabalha em Fernandópolis (cidade vizinha) no
comércio e nas residências como empregadas domésticas.
Os nossos alunos, quando entrevistados, 58% dizem gostar de ler e 20%
afirmam não gostar. Dos que afirmaram que gostam de ler, ao serem perguntados
quantos livros leram no último ano, a resposta ficou apenas em torno dos livros que
foram solicitados por professores e a leitura predileta é revistas e gibis. Verifica-se
assim, que a leitura não é um hábito incentivado pela maior parte das famílias, cujo
lazer está essencialmente focado na televisão.
O município não oferece grandes perspectivas aos jovens quanto a empregos;
assim verificamos em nossos alunos certa apatia com relação aos estudos, e este fato
é nacional, pois o mercado atual de trabalho é de certa forma desalentadora; estudos
recentes têm demonstrado o crescente desemprego de trabalhadores escolarizados.
São os jovens que constituem o grupo social mais escolarizado e também mais
desempregado, submetendo-se a trabalhos precários, informais e recentemente, à
proliferação de estágios.
Neste contexto, a educação torna-se fundamental como um fim em si mesma,
como condição para o desenvolvimento do senso crítico e do exercício da cidadania,
buscando uma visão de educação ampla que possibilite o desenvolvimento integral dos
nossos alunos, permitindo que tomem consciência de si mesmos como sujeitos
históricos e das contradições e desigualdades presentes na sociedade contemporânea.
Dentro desta visão de educação que acreditamos, os objetivos da Escola de Tempo
Integral vem de encontro àquilo que nossos alunos necessitam.
III – DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE GESTÃO, SEUS
DESAFIOS E RELAÇÃO ENTRE ESTES E OS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
DOS ALUNOS.
A gestão escolar, numa perspectiva democrática, tem características e
exigências próprias. Para efetivá-la buscamos observar procedimentos visando o
envolvimento, o compromisso e a participação das pessoas.
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O modo democrático de gestão abrange o exercício do poder sendo
necessário e recomendável incluir os processos de planejamento, a tomada de
decisões e a avaliação dos resultados alcançados.
Segundo Freire (1987, 1985, 1992), deve desenvolver a prática de ver, escutar
- falar, indagar- discutir e agir, exercitando o permanente “processo de tornar-se”(1992,
p.91). Ele insiste no fato de que precisamos estabelecer o diálogo de forma contínua
com os que nos cercam para poder aprender-ensinar juntos.
Sendo assim procuramos fortalecer os procedimentos de participação da
comunidade escolar e local, descentralizando os processos de decisão e dividindo
responsabilidades, através do envolvimento de todos os segmentos.
Entendemos a avaliação como um instrumento poderoso no processo de
reconstrução da educação brasileira, em especial da educação pública.
Neste processo de construção coletiva, ajustes e intervenções se fazem
necessários. Neste sentido foi iniciado ao final do ano letivo de 2.010 o processo de
Avaliação Institucional, o qual teve por objetivo o autoconhecimento da instituição e a
formulação de subsídios ou elementos para a tomada de decisões, tendo como
finalidade principal a melhoria da escola.
Para se obter a participação coletiva foi distribuídos questionários para pais,
Professores, alunos e funcionários, utilizando-se o método de amostragem (30% de
cada segmento). A seguir foi constituída a Comissão Avaliatória Permanente, formada
por representantes de pais, alunos, professores e funcionários, os quais se reuniram no
dia 21/12/2011 na própria unidade escolar, para realizar a tabulação das respostas dos
questionários e a socialização foi realizada nos dias de Planejamento (08e 09/02/2011),
quando todos juntos procuraram identificar as causas do insucesso, com discussão e
levantamento das ações para o ano de 2.011.
Avaliação
a) Avaliação Institucional
A avaliação institucional destina-se à avaliação da escola, enquanto sistema
educacional, sua atenção será centralizada nas relações, decisões e resultados das
ações como um todo.
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Entendendo que a educação tem papel ativo e significativo de transformação
social, consideramos a avaliação institucional como um processo sistemático de busca
de subsídios para melhoria e aperfeiçoamento da qualidade da instituição escolar, em
especial da aprendizagem e da formação global do aluno.
Essa avaliação deve priorizar a identificação de dificuldades e sucessos e, a
partir daí, formular ações com o objetivo de transformação e aperfeiçoamento da escola
e do sistema educacional.
Para tanto, a U.E. estará realizando anualmente esta avaliação envolvendo pais,
alunos, professores e equipe gestora, através de questionário amplo, envolvendo as
dimensões pedagógicas, participativas, de pessoas, de serviços de apoio e de
resultados educacionais. Após a tabulação e análise do resultado, haverá um momento
para retomada de decisões e planejamento de ações voltadas para melhoria geral da
organização escolar.
b) Avaliação do ensino e da aprendizagem.
A avaliação é parte integrante e fundamental dos processos de ensino e de
aprendizagem e, portanto, não pode estar descolada destes processos e nem ter outra
função que não seja contribuir efetivamente para que professores aprimorem suas
práticas e os alunos tenham garantido os seus direito de aprender. Dessa forma, a
avaliação torna-se “instrumento privilegiado de uma regulação contínua das diversas
intervenções e das situações didáticas” (PERRENOUD, 1994, p. 14) e aproxima
professores e alunos.
Em uma proposta de educação integral, a avaliação é mais um elemento que
contribui para a integração curricular e para o entendimento de que o aluno precisa ser
“olhado”, “percebido” nas suas mais diferentes dimensões. Dentro dessa proposta, a
perspectiva do que é ensinado na escola e o que se espera que o aluno aprenda
precisa ser redimensionada e ampliada. Todas as atividades desenvolvidas sejam pelas
disciplinas do currículo básico ou pelas oficinas curriculares, devem ser consideradas
na avaliação global do aluno. Nessa perspectiva. [...] há um alargamento dos objetos de
avaliação, para além dos saberes disciplinares específicos, desafiando explicitamente
os professores, ou os conselhos de turma a encontrarem o que há de comum nas
várias disciplinas e o que as diferencia. (PINTO, s/d: 5)
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Para que a avaliação cumpra sua função, e imprescindível que o professor tenha claro
quais são seus objetos, que ele discuta objetivos e critérios de avaliação com os alunos
e que, a partir dos resultados da avaliação, tenha subsídios para tomar decisões sobre
o que ocorre em sala de aula e fazer as intervenções necessárias. O fim último da
avaliação não é a produção da nota ou conceito, mas auxiliar na compreensão de como
o aluno aprende, assim [...] a maneira como o sujeito aprende [passa a ser] mais
importante que aquilo que aprende, porque facilita a aprendizagem e capacita o sujeito
para continuar aprendendo permanentemente. Consciente do modo como o sujeito
aprende [o professor e a professora] descobrem a forma de ajudá-lo (ALVAREZ
MENDEZ, 2002, P. 19)
Nesse sentido, a avaliação deve ser formadora, processual e sistemática.
Professores, gestores, alunos e pais devem conhecê-la e compreendê-la, pois só assim
podem contribuir para o seu aprimoramento. A constituição de um retrato detalhado do
percurso de aprendizagem do aluno e do trabalho docente é facilitada pela adoção de
múltiplos processos e pelo uso de instrumentos avaliativos diversificados.
Na auto-avaliação, é o próprio aluno que é estimulado e aprende a ter um olhar
reflexivo e crítico sobre o seu processo de aprendizagem.

Desenvolver no aluno a

capacidade de se auto-avaliar tem uma influência direta na capacidade de aprender.
É importante que o professor utilize instrumentos diversificados para avaliar seus
alunos e assim ter meios de obter informações precisas e completas sobre o processo
de aprendizagem. Ele pode utilizar trabalhos individuais, em grupo, exposições orais,
debates, pesquisas, observação, etc. Na perspectiva de que a avaliação deve
considerar o percurso do aluno, a observação tem papel fundamental.
Assim, o professor deve observar os avanços e dificuldades dos alunos, registrarem
essas informações e estabelecer conjuntamente com o professor coordenador que
intervenções podem ser feitas. Outro instrumento bastante útil nesse aspecto é o
portfólio, nele são incluídas as produções significativas para o aluno e que ilustram o
seu processo de aprendizagem e a diversidade das tarefas desenvolvidas.
O uso de todos esses instrumentos de avaliação e formas de registro sobre o
processo de aprendizagem do aluno pode ser sintetizado em um parecer avaliativo que
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é um documento síntese que registra os avanços e dificuldades dos alunos no seu
processo de aprendizagem.
Este instrumental de avaliação atende à necessidade de se documentar a
trajetória escolar dos alunos, para que os mesmos sejam informados de seus avanços e
dificuldades e para o professor ter uma visão geral do desenvolvimento escolar do
aluno e do seu trabalho, buscando adequar o seu planejamento ao processo de
aprendizagem dos alunos. Além disso, os pais poderão oferecer mais informações a
respeito do desenvolvimento do aluno, dos progressos e mudanças observadas.
Para tanto, redigir o parecer avaliativo, o professor deve verificar se o que foi
registrado está claro para os seus interlocutores: alunos, outros professores, diretor,
professor coordenador, pais. O conselho de Classe/ Série deve ganhar uma nova
dimensão a partir da “implementação” do tempo integral e da articulação das disciplinas
do currículo básico e das oficinas curriculares.

Ele deve ser um momento para que

todos os professores possam se debruçar sobre o processo de aprendizagem de cada
um dos alunos e da classe como um todo: o Conselho é um espaço de reflexão
pedagógica, de análise do desempenho do aluno e do desempenho da própria escola.
Para que a finalidade do Conselho seja concretizada, o professor coordenador deve
direcionar a discussão para questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem.
Sandra Zákia argumenta que [...] para além de se buscar o consenso no momento do
Conselho de Classe, penso que seria mais produtivo se esse espaço servisse para que
fossem explicitadas, trabalhadas e aprofundadas as diferenças, que são expressão de
projetos educacionais e sociais em relação na Escola. É a partir desse confronto que
acredito possam ser propostos pelo coletivo, princípios comuns de trabalho, reveladores
do compromisso da Escola com os alunos que a freqüentam ZÁKIA. O trabalho
integrado entre o currículo básico e as oficinas curriculares e para que a
integração aconteça é preciso: planejar e propiciar encontros; conhecer e discutir a
proposta; divulgar os materiais disponíveis; - aliar a teoria a pratica, integrando o
currículo; planejar um Projeto Anual (abrangendo toda a escola e todas as séries);
pesquisar e organizar um horário de HTPC integrado pelos professores do currículo
básico e professores das oficinas curriculares para planejamentos, discussões e
decisões conjuntas; montagem de um quadro de comunicação entre os dois períodos,
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com bilhetes, troca de relatos de atividades registrados no Diário de Bordo; registro
pelos professores das oficinas das atividades desenvolvidas colocadas em pasta para
acesso dos professores da mesma turma, devendo conter atividades desenvolvidas
diariamente, com os objetivos gerais e observações específicas a respeito do
aproveitamento e participação dos alunos; trabalho com projetos e/ ou eixos temáticos;
reunir professores da área; analisar e (re) elaborar a Proposta Pedagógica da escola;
contextualizar a realidade de cada escola e seu cotidiano em relação aos objetivos de
cada área; elaboração de portfólios; utilização de painéis, fóruns, feira cultural,
exposições,

apresentações

para

a

divulgação

do

trabalho

desenvolvido;

acompanhamento dos objetivos propostos; fichas individuais dos alunos, relatando
avanços na construção do conhecimento ou não.
1 – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
A Avaliação Institucional apontou que a Escola precisa investir mais
na capacitação dos professores e na conscientização dos pais quanto à necessidade
da sua participação na vida escolar dos seus filhos. Percebe-se que a maioria dos pais
dos alunos se satisfaz com o que a escola tem oferecido, tendo em vista ser uma
comunidade pobre e sem grandes ambições para seus filhos. No entanto, os resultados
dos rendimentos dos alunos apontam para a necessidade de se trabalhar arduamente
as habilidades não dominadas, as quais foram detectadas nas Avaliações SARESP,
Prova Brasil e SAEB expressas em suas Matrizes de Referência que contribuirá para o
desenvolvimento de uma cultura avaliativa por meio da qual ê possível traçar um
diagnostico das possíveis dificuldades da escola e planejar intervenções técnicas e
pedagógicas que garantam a aprendizagem de todos.
Assim, através do Plano de Trabalho do Professor Coordenador, estas
defasagens têm servido de parâmetros para o planejamento e a orientação dos projetos
de recuperação continua e paralela a serem desenvolvidos pela equipe pedagógica.
Através de algumas experiências percebeu-se que o desenvolvimento de projetos
interdisciplinares favorece o envolvimento de todos, tanto alunos como professores, os
quais se interessam e se esforçam mais havendo em conseqüência melhores
resultados no processo ensino-aprendizagem.
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A equipe de gestão tem desenvolvido trabalho incessante junto aos pais e
comunidade escolar no sentido de conscientizá-los sobre a necessidade da freqüência
e da assiduidade, o que por ser uma escola com um número pequeno de alunos e
localizada numa cidade igualmente pequena, este contato é bastante facilitado, pois a
maior parte das famílias residem próximas à Escola.
O Conselho Tutelar muito tem auxiliado junto aos casos de abandono e
freqüência irregular, que geralmente são motivados por mudanças constantes das
famílias em busca de trabalho e sobrevivência, como também pelo descompromisso de
alguns pais acostumados ao assistencialismo.
A partir deste ano de 2.011, a Escola adotou um sistema de anotação diária
dos alunos faltosos e de ocorrências indisciplinares a cada aula e por classe, numa
ficha semanal. Assim, ao final de cada semana a Direção tem em mãos as ocorrências
e os alunos que faltaram naquela semana, podendo chamá-los para uma conversa e
também seus responsáveis, caso haja necessidade.

2- GESTÃO PARTICIPATIVA
Ao avaliarmos o ano anterior com a participação de todos os professores e
funcionários da escola foram levantados os pontos positivos alcançados e
reflexivamente foram detectados os pontos passíveis de melhora, nas reuniões de pais,
nos eventos realizados pela escola grande parte dos pais e membros da comunidade
tem participado.

Ao final ficou claro para todos que a escola que sonhamos e

queremos não é apenas fruto de leis que criam novas formas de funcionamento, mas é
também fruto do nosso compromisso com um projeto de sociedade e de educação
obtidas também na nossa ação concreta do dia-a-dia.
Temos consciência que vive um momento em que é necessária a união em
nossas comunidades, para que todos participem e assumam responsabilidades pelo
desenvolvimento da sociedade, pois a participação efetiva é restrita, quando
convidados a participarem alegam a impossibilidade pelo horário de trabalho.
Entendemos que a comunidade deve integrar-se aos projetos da escola, a qual deve
abrir-se a ela, fazendo parcerias que envolvam responsabilidade, compromisso e
confiança. Nesta busca de parceiros temos encontrado apoio no Conselho Tutelar, o
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qual tem nos auxiliado com aqueles alunos faltosos e com famílias descomprometidas;
com a Unidade Básica de Saúde local que tem proporcionado assistência especializada
aos alunos nas áreas de psicologia, fonoaudióloga, fisioterapia e odontologia. A
Prefeitura Municipal também tem sido parceira valiosa fornecendo mão-de-obra na
manutenção e conservação do prédio escolar.
À parte de socialização e divulgação de informações em nossa Escola é feita
através de Livro de Comunicados e também utilizando painéis de avisos instalados no
pátio, no corredor de entrada e na sala dos professores. Também nos utilizamos a
Rádio Comunitária local, das Reuniões de Pais e Mestres, dos HTPC.s. e de jornais de
circulação regional

para os devidos e necessários momentos de comunicações e

socializações.
À Escola compete o papel de ensinar ser autônomo e responsável e o ser
humano traz dentro de si a vontade de gerar vida, de aplicar seus talentos,
conhecimentos e tempo em prol de algo ou alguém; ninguém consegue se realizar
vivendo isoladamente. Não há separação entre o viver e o aprender, entre a escola e a
comunidade. Neste sentido a Escola tem incentivado os alunos a assumir a sua parcela
de responsabilidade social, desenvolvendo a educação comunitária que vai além dos
muros da escola. Através das Oficinas Hora da Leitura, Experiências Matemática com o
Game Super Ação foi desenvolvido o Projeto “Lixo reciclável é cidadania”, cujo objetivo
foi mostrar ao aluno que através da seleção do lixo reciclável, podemos ajudar na
preservação da natureza e ainda, complementar a renda familiar de famílias carentes.
Assim, os alunos recolheram junto à comunidade latinhas e garrafas plásticas, que
posteriormente foram vendidas e convertidas em cestas básicas e entregue para
famílias carentes.
A Gincana da Cidadania realizada no primeiro semestre letivo também
proporcionou a solidariedade e o olhar para a necessidade do outro, quando os alunos
do Grêmio Estudantil e universitários bolsistas do Programa Escola da Família se
mobilizaram junto à comunidade no recolhimento de agasalhos, os quais foram doados
às pessoas carentes do município.
O Grêmio Estudantil é um órgão de instância legítima de representação
estudantil. Em nossa escola temos a preocupação de acompanhar estes alunos de
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perto, orientando e apoiando para que em sua prática, eles consigam efetivamente
tornar realidade os objetivos de defender os interesses coletivos do alunado, garantir o
desenvolvimento educacional e pedagógico, e incentivar a construção de uma
sociedade democrática, justa e solidária.
Os compromissos de toda a comunidade escolares são facilmente percebidos
pelo fato da escola estar inserida numa pequena comunidade onde todos se conhecem
e se falam diariamente, onde todos sabem o que está acontecendo. Pode-se perceber
também o compromisso dos professores e funcionários pela assiduidade de todos, há
pequena ocorrência de faltas e quando acontecem são avisadas com antecedência.
A equipe de gestão entende que na atualidade não se pode mais pensar em
uma gestão centralizada e autoritária; buscamos assim constantemente caminhos que
favoreçam a construção de uma convivência democrática na escola, pautada pela
discussão e decisão coletiva, envolvendo o mais possível os colegiados: Associação de
Pais e Mestres e Conselho de Escola.
Nesta linha de ação procuramos acolher e promover o trabalho voluntário de
mães e pais de alunos, principalmente quando da realização de eventos promovidos
pela Escola ou Escola/APM.
Mesmo assim temos sentido dificuldades para envolver os pais na participação
dos órgãos colegiados e processos decisórios da Escola, pois os mesmos não estão
acostumados a participar, dar opiniões, serem ouvidos.
Portanto neste ano de 2.011 a Escola formou o Conselho de Pais
Representantes paralelo ao Conselho de Alunos Representantes, na tentativa de
conscientizá-los da importância da sua participação nas decisões da escola;
mensalmente a Direção os convoca para uma reunião onde é lido e discutido um texto
formativo e é disponibilizado um tempo para que exponham suas opiniões e sugestões
sobre o dia a dia da escola, na tentativa de que aos poucos os pais acostumem-se e
sintam gosto em participar da vida da escola, percebendo-se capazes de atuar e
transformar a realidade.
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3- GESTÃO PEDAGÓGICA
Sempre tendo em vista os resultados educacionais identificando as
dificuldades detectadas nas avaliações diagnósticas, Avaliação SARESP e nos
Conselhos de Classe/Série, observou-se a necessidade da implantação de uma cultura
de formação docente na própria escola como instrumento de ação transformadora,
revitalizando a postura político-pedagogica na superação da dicotomia teoria/pratica
pedagógica. Revitalização dos HTPCs, acompanhamento efetivo do professor
coordenador no desenvolvimento das aulas e intervenções necessárias, analisando e
refletindo sobre o desempenho insuficiente e propondo praticas pedagógicas
inovadoras para atender as diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem dos
alunos, com a utilização de recursos didáticos e tecnologias educacionais que
favoreçam o trabalho em equipe, interdisciplinar, contextualizado, significativo e
motivador para uma aprendizagem eficaz na apropriação dos saberes.
Através da Avaliação Institucional percebeu-se grande aprovação por parte de
todos os segmentos, concluindo que os projetos desenvolvidos apresentaram bons
resultados. São eles:
Projeto Xadrez na Escola:- cujos objetivos são despertar o espírito reflexivo e crítico;
desenvolver o raciocínio lógico; ampliar a capacidade para tomada de decisões,
desenvolverem a atenção e concentração; melhorar a auto-estima e segurança
pessoais.
Projeto Jornal na Sala de Aula:- busca estabelecer relações com o mundo através
das informações veiculadas; desenvolver a análise, interpretação e escrita de diversos
tipos de textos jornalísticos; elaborar a análise crítica a partir de textos lidos; produzir
textos dissertativo/ argumentativo.
Projeto Meio Ambiente:- visa possibilitar a compreensão da realidade social e
ecológica, adquirindo valores de preservação ambiental; criar na escola espaços
culturais para a realização de ações voltadas para a educação ambiental; promover o
desenvolvimento sustentável, capaz de satisfazer as necessidades presentes sem
comprometer as necessidades futuras; contribuir para o aumento da vida útil dos
aterros sanitários, diminuírem a extração de recursos naturais, a poluição, a
preservação do meio ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos.
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Projeto de Leitura:- objetiva incentivar a leitura, formando o gosto pela mesma – ler
por prazer; desenvolver a oralidade e a expressão; reconhecer a leitura como fonte
essencial para produzir textos e garantir que os alunos entendam o sentido do que esta
escrito.
Projeto Prevenção Também se Ensina: Mobilizar crianças, jovens e adultos para
discutir temas tão importantes como, DST/AIDS, Drogas e Violência, o que aflige a
população, na busca de soluções em caráter emergencial;
Discutir as questões da sexualidade na infância e adolescência para que
crianças e jovens percebam que as mudanças e transformações corporais fazem parte
da sua vida.
Projeto: São Paulo - Educando pela Diferença para a Igualdade
Sendo a escola um local de relacionamentos e conflitos, esse projeto foi pensado
para a conscientização das diferenças, propiciando uma sensibilização para a
importância da temática étnico-racial, embasando-se no conhecimento e na reflexão da
lei nº10.639/03 e no Parecer CNE/CP003/2004.
“A garantia na lei do direito das populações negras de verem a sua história contada na
perspectiva da luta pela igualdade, da construção e da participação histórica é um
direito e que deve ser assegurado a todos os cidadãos negros, sendo muito importante
para a formação das novas gerações...”
Portanto, o programa “São Paulo: Educando pela diferença para a igualdade”
abre caminhos para a conscientização das crianças de hoje, sendo assim, possível
pensar em um mundo melhor e mais igualitário no futuro.
Estimular uma pedagogia diferente, dinâmica e envolvente que reúna as crianças
e jovens em torno de atividades em relação à “Valorização da Vida” no sentido de
transformação do “SER”;
Trabalhar com conteúdos concretos, partindo da realidade objetiva dos
indivíduos envolvidos, dando condições, criando uma prontidão para tomada de decisão
e ação consciente, individual e coletiva;
Trabalhar a questão saúde/prevenção envolvendo a família, comunidade e a
população em geral para análise e discussão na tomada de decisão para as ações
preventivas em relação à temática proposta.
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Agita São Paulo - Agita Galera “Dia Da Comunidade Ativa”
O programa “Agita São Paulo”, sustentado por um grupo de assessores e
instituições parceiras, foi lançado em dezembro de 1996, com dois objetivos básicos:
incrementar o conhecimento da população sobre benefícios da atividade física e
aumentar o envolvimento da população com a atividade física. Desde 1997 vem
realizando o “Dia da Comunidade e do Escolar Ativo” que mobiliza todas as escolas do
Estado de São Paulo, com uma ação pontual no mês de agosto, agitando toda a
comunidade para abandonar o comportamento sedentário e adotar um estilo de vida
ativo.
AMBIENTE SEM DENGUE “Dengue se combate todos os dias”
Contextualizar as condições ambientais propícias que facilitam a disseminação
do AEDES, a ausência de predadores nas cidades, o aumento expressivo do
desmatamento e clima quente e úmido precisam ser considerados.
Socializar os conhecimentos necessários à compreensão dos mecanismos de
manutenção do equilíbrio ambiental, de qualidade de vida e, portanto, de promoção da
saúde.
Envolver a família, a comunidade em geral na análise, discussão e tomada de
decisão para as ações preventivas em relação à temática proposta.
Sensibilizar e conscientizar cada indivíduo em relação às questões de higiene,
de consumo, de produção e descarte de lixo, e tudo o mais ligado à proteção do
ambiente.
Desenvolver no âmbito escolar, atividades permanentes além, das campanhas
pontuais no decorrer do ano letivo, no combate a dengue evitando criadouros, pois,
“dengue se combate todos os dias”.
4- GESTÃO DE PESSOAS
Na gestão escolar a comunicação é um dos aspectos mais relevantes e
complexos, visto que a comunidade escolar é composta por pessoas com
personalidades distintas e capacidades de percepção diferenciadas.
Um grupo se transforma em uma equipe quando consegue criar um espírito
de trabalho coletivo, no qual as diversidades pessoais não se constituem em entraves,
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mas se transformam em riquezas que as unem e se complementam na busca de
objetivos comuns.
Na Escola um dos grandes desafios da gestão democrática consiste em
promover uma convivência harmoniosa entre os indivíduos que nela atuam, de tal forma
que as distâncias e as diferenças individuais sejam atenuadas pelo respeito mútuo, pelo
espírito de trabalho coletivo, complementando-se na busca de objetivos comuns. Na
tentativa de criar canais adequados de comunicação e interação temos procurado
construir um clima satisfatório entre as pessoas, pautando nossas ações pelo respeito
ao outro, estando sempre abertos ao diálogo e à crítica construtiva. Realizamos ao final
de cada semestre letivo uma confraternização entre todos que trabalham na Escola
favorecendo um ambiente harmonioso e agradável, visando fortalecer os laços da boa
convivência cultivada no dia a dia, através da valorização do trabalho de cada um.
Bimestralmente, nas reuniões de Conselho de Classe/Série, são realizadas
reuniões de avaliação para os encaminhamentos necessários ao bom desempenho dos
trabalhos. Sempre que necessário, os funcionários do núcleo operacional são reunidos
com a direção para avaliações e direcionamentos através do diálogo, focando o
sucesso do todo, que é a escola. Porém temos consciência que isto ainda é pouco;
envolvidos com os acontecimentos diários que requerem decisões e intervenções
imediatas, a direção tem deixado a desejar nesta questão: são necessárias ações
sistematizadas, mensais ou bimestrais, direcionadas em especial aos funcionários do
núcleo operacional para que sejam fortalecidas neles a auto-estima, o sentimento de
pertencimento e o compromisso pelos objetivos da escola.
5. Gestão de Serviços de apoio, recursos físicos e financeiros.
Para que toda a “engrenagem” de financiamento de ensino seja colocada em ação
é fundamental estar atento para as estruturas e as regras da administração
publicam. Em uma concepção formal, a administração publica retrata o conjunto de
órgãos, funções e serviços concebidos e instituídos para executar as políticas
governamentais. Nesse sentido a escola publica pode ser vista, como uma unidade
administrativa, podendo citar os indicadores de êxito como plenamente satisfatório
na aplicação dos recursos financeiros dentro da legalidade, moralidade,
impessoalidade e publicidade. (PROGESTÃO MOD. VI – PÁG.17 e 18)

A escola conta com uma equipe bem preparada, excelente no que tange as
ações da secretaria em relação ao atendimento ao público com muita presteza, carinho
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e respeito, um atendimento rápido, quanto à vida escolar e vida funcional de
funcionários e professores se encontra plenamente regularizado e as demandas são
prontamente atendidas.

Há disponibilidade de material, de equipamentos em boas

condições de uso e conservação, organização e adequação dos mesmos à prática
pedagógica, os professores utilizam de maneira eficiente. Em relação às instalações se
encontram em bom estado, a escola se encontra sempre limpa, os sanitários, a cozinha
com muita higiene.
A administração quanto aos recursos financeiros provenientes de convênios, de
acordo o plano de Gestão Democrática desta escola, em observância da autonomia,
coerência, pluralismo de idéias e concepções pedagógicas e responsabilidade,
atendendo a legislação vigente e regimento escolar, visando assegurar o padrão
adequado de qualidade de ensino, se fazem ações de planejamento, acompanhamento
e avaliação mediante a participação do Conselho de Escola, membros das APM e da
equipe escolar, nos processos consultivos e decisórios da aplicação e distribuição
adequada dos mesmos, com transparência nos procedimentos administrativos e
financeiros.
São realizadas promoções, para criar o obter recursos, espaços e materiais
complementares, necessários à realização do trabalho pedagógico.
Quanto aos espaços alternativos criados, necessários à realização do projeto
pedagógico como, “quiosque” entre outras trilhas de aprendizagens (à sombra das
árvores, praças públicas, etc...) já descritas anteriormente e o procedimento adotado, só
é possível através de um planejamento participativo.
As medidas adotadas para a melhoria do desempenho das oficinas e já descritas
anteriormente podem citar o trabalho por projetos interdisciplinares, o planejamento e
organização das Oficinas Curriculares; organizações de novos espaços de
aprendizagens já estão sendo criados e utilizados, ex: “Quiosque” para o cantinho da
leitura com jardinagem em seu entorno, a construção da horta e o acompanhamento
das ações desenvolvidas durante a realização das mesmas e nos estudos em HTPCs.
Além desses espaços, professores e alunos se utilizam da praça e da área de lazer
do distrito, tornando as Oficinas Pedagógicas bem dinâmicas e atuantes na
comunidade.
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A comunidade tem acesso aos recursos da escola sempre que solicita. A sala de
Informática, a Biblioteca a quadra de Esportes são ambientes utilizados com freqüência
pela comunidade que assume a responsabilidade pela conservação do patrimônio
público.
Os recursos financeiros se originam a partir de Convênios FDE/APM;
FNDE/MEC; QUESE, repassado pela D.E. FDE/APM destinada a reparos do prédio,
rede elétrica, hidráulica e materiais de limpeza. A prestação de contas é feita
diretamente ao Órgão Fornecedor através de relatório. Temos também, o recurso
FNDE/MEC., este se destina à aquisição de materiais para alunos, equipamentos e
reparos gerais no prédio. Para ser aplicado, necessita de aprovação da APM e do
Conselho de Escola.
QUESE, este recurso possui 4 (quatro) cotas oriundas da Secretaria da
Educação destinadas ao Ensino Fundamental, ao Ensino Médio e às Oficinas
Curriculares de Escola de Tempo Integral. São utilizadas para despesas miúdas e sua
aplicação necessita de aprovação do conselho de Escola. A direção da escola presta
conta para Diretoria de Ensino dos gastos realizados, através dos processos de
prestação de contas em período hábil determinado, aos pais e comunidade através de
balancete com exposição nos murais da escola e nas reuniões de pais e mestres e em
especial na Assembléia para a constituição da Associação de Pais e Mestres com a
leitura e explicação a respeito das verbas e despesas anuais (balancete anual da APM)
de acordo a Proposta Pedagógica e os princípios da Gestão Pública.
Quanto à utilização dos recursos didáticos disponíveis nos espaços pedagógicos
da escola como: SAI; Sala de Vídeo e Biblioteca está dividida no mesmo espaço
embora estejam sendo utilizados de forma satisfatória, pois existe um cronograma com
agendamentos pelos professores, por exemplo, quanto ao uso de livros para a
realização na Hora da Leitura, os alunos escolhem o que querem ler, fazem a retirada
com a professora responsável que faz o registro e levam para casa ou vai para um
espaço “Quiosque” criado para esta finalidade, local ventilado com jardim em seu
entorno o que o torne agradável e propício para este fim. Outros ambientes são
explorados de acordo as atividades propostas, como: quadra de esportes, área de
lazer (praça) próxima à escola e outros...
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Quanto à conservação, manutenção do prédio e suas instalações são realizadas
atividades em sala de aula e no entorno da escola, através do projeto Preservando o
Meio Ambiente e Valorizando a Escola.
IV – OBJETIVOS DA ESCOLA
A – Finalidade
E Educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade
e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
B – Objetivos
A escola é uma instituição social que tem como objetivo o acesso, a
permanência do educando, progressão continuada, bem como uma educação de
qualidade que contribua para a equidade social. Para tanto, atribuirá maior ênfase à:
1. Formação cultural, ou seja, a escola como espaço de construção de
conhecimento através de práticas educativas intencionais e
2. Sistemáticas, para melhor compreensão da sociedade em que vivem.
3. Formação política e social, ou seja, a participação no convívio social como
cidadãos, conscientes dos direitos e deveres.
4. Formação profissional, ou seja, o desenvolvimento de competências que os
incluam à vida econômica com habilidades de comunicar-se e argumentar,
defrontar-se com problemas, compreendê-los e enfrentá-los.
5. Formação humanística, ou seja, agir sempre com dignidade, responsabilidade,
respeito à vida, bem como compreender os princípios de solidariedade,
fraternidade e liberdade.
É preciso formar o educando na sua totalidade; formar um ser competente,
responsável, perseverante e criativo; crítico, consciente de seus deveres morais e
sociais, atuante, solidário ao bem comum e livre de preconceitos.
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V – DEFINIÇÃO DAS METAS E AÇÕES A SEREM DESENCADEADAS
PLANILHA – ANEXO II - DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES OU PROBLEMAS PARA
MELHORIA DA ESCOLA E SUA GESTÃO

Dimensão

Gestão
Pedagógica

Prioridade ou
Problema

Despreparo do
professor, aulas
desinteressantes.

Objetivos

Superar
a
dicotomia
teoria/prática
pedagógica:
- Implementar a
cultura de formação
docente na própria
escola,
como
instrumento
de
ação
transformadora;
Revitalizar
a
postura
políticopedagógica
docente.

- Desenvolvimento
de trabalho coletivo
com
projetos
interdisciplinares.

Melhorar o baixo
Desempenho
Gestão de
dos
insatisfatório dos desempenho
Resultaalunos constatados na
alunos.
dos
Avaliação SARESP
Educacionais
Alunos
desinteressados,
agressivos, sem

Metas ou
Resultados
esperados
-

-

Aulas mais
criativas e
motivadoras;
Maior
comprometim
ento do
professor.

- Trabalho
contextualizado,
significativo e
motivador para uma
aprendizagem eficaz.

Ações

Revitalização dos
HTPCs.
com
desenvolvimento
do “Plano de Ação
para HTPC”
Acompanhamento
efetivo
do
Professor
Coordenador
no
desenvolvimento
das
aulas
e
intervenções
necessárias.
Apresentação
bimestral
pelos
professores
de
planilhas
dos
alunos
com
desempenho
insuficiente,
identificando
os
conteúdos e ações
para superação.
Desenvolvimento de
Projetos
Interdisciplinares
focados na melhoria
do desempenho do
aluno (continuidade
do Projeto Jornal na
Sala de Aula e
Xadrez na Escola, e
outros....)
HTPC que reúna
todos os professores
num único horário.

Melhoria no processo
ensino-aprendizagem,
com maior participação
do aluno.

Continuidade
dos
Projetos
Xadrez,
Jornal na Sala de
Aula
e
Meio
Ambiente e criação
- estimular a reflexão Promover a auto-estima de outros.
e a revisão de valores, dos alunos, a educação
atitudes
e para os valores, o Dinamização
das
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Gestão de
Pessoas

Gestão
Participativa

motivação e/ou
perspectivas de
crescimento
pessoal.

comportamentos;
- aprender a ser e
a conviver,
melhorando a
qualidade da
convivência com o
outro.

compromisso
e
a Oficinas
responsabilidade
Curriculares.
consigo e com o outro. Realização dos
Conselhos
Bimestrais de
Classe/Série reunindo
toda a classe, pais,
professores e equipe
de gestão.
Desenvolvimento de
ações sobre uma
cultura de PAZ no
combate a violência “bullying”.

Falta integração
entre os
professores do
currículo básico e
das oficinas
curriculares.
Atitudes
desvinculadas com
a função da
escola; falta
sentimento de
pertencimento e
responsabilidade
diante da realidade
da escola, por
parte de
funcionários e
professores;

Desenvolvimento
de sentimento de
pertencimento e de
responsabilidade
para com a imagem
da escola e sua
função social;

- Funcionários,
professores e alunos
compromissados com
a escola e seu
desempenho;

Realizações de
reuniões,
dinâmicas,
palestras de
motivação;
- Realização de
festas de
confraternização;
- Adoção da “Caixa
de Críticas e
Sugestões” onde
todos possam dar
suas opiniões.
- Desenvolvimento
do Projeto “Ação e
Interação”.

Falta a
participação dos
pais e da
comunidade local.

Construir relações
de
reciprocidade
entre
escola
e
comunidade local,
incentivando
a
participação e o
exercício
da
cidadania.

Desenvolvimento do
convívio democrático
fortalecendo a gestão
participativa.

- Eleição no início
do ano de 2 pais e
2 alunos
representantes de
cada classereuniões mensais;
- Reuniões
bimestrais de Pais
e Mestres mais
dinâmicas;
- Realização de
eventos:
quermesse, bingo,
Dia das Mães,
Gincana da
Cidadania, Festa
Junina, Dia dos
Pais, Agita Galera,
Semana da
Criança, Festa de
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Encerramento do
Ano Letivo.
Incentivar o uso da
“Caixa de Críticas e
Sugestões” pela
comunidade.
Colocar todo
empenho possível
para que haja
maior participação
dos pais nas
reuniões da A P M
e Conselho de
Escola.,
aperfeiçoando a
comunicação entre
estes e a Direção
da Escola.

Gestão de
Serviços de
Apoio, Recursos
Físicos e
Financeiros

Falta divulgação e
valorização do
trabalho da
Escola, pela
comunidade.
- Perda de tempo
entre uma aula e
outra;
- Má utilização do
material
pedagógico;
- Alunos circulando
para buscar
materiais para o
professor.

Destacar e divulgar
o trabalho realizado
pela
E.T.I.,
especialmente
pelas
oficinas
curriculares.
Organizar o espaço
escolar e o trabalho
pedagógico em sala
de aula, de modo a
atender melhor as
necessidades
do
aluno.

Valorização
da Realização da II
escola;
melhor
e Mostra Cultural em
efetiva participação dezembro 2011
da comunidade como
parceiros.
Melhor
aproveitamento
do
tempo com aulas
mais
criativas
e
motivadoras,
proporcionando
melhoria
na
aprendizagem
do
aluno.
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VI -PLANILHA – ANEXO III - DE DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2011
GESTÃO PARTICIPATIVA
período
Ações
Elaboração da
Fevereiro
Proposta
e março
Pedagógica da
Escola;
Conhecimento e
aplicação do
Regimento
Escolar, com a
participação dos
pais, sendo que
será discutido em
HTPC num
horário viável para
os mesmos.
Melhorar a
comunicação com
os pais através de
um mensageiro
em visitas nas
residências.
Organizar
Conselhos de
Bimestral
Classe e Série
com a
participação de
alunos, pais e
comunidade.
Realizar reuniões
de pais e mestres
em horários que
Bimestral
facilite a
participação.
Reunir e
acompanhar os
membros do
Grêmio Estudantil Mensal
na realização das
atividades, com a
orientação dos
professores
responsáveis..
Realizar eventos, Mensal
reuniões com a
participação da
comunidade,
criando parcerias
com outras
instituições (FEF,
bombeiros, polícia
militar, conselho
tutelar,instituições
religiosas..

disciplina Público alvo
Todas

Todas

História,
Ed. física

Todas

recursos

responsáveis Avaliação de
resultados
Equipe
Instrumentos Equipe
Ampliar a
escolar,
avaliação,
gestora
participação dos
colegiado,
diagnóstico
segmentos
comunidade, realidade,
comunidade e
pais, alunos e módulo
seus órgãos
funcionários
introdutório
colegiados de
e legislação
modo a garantir
a efetiva atuação
nos processos
consultivos e
decisórios;
Assegurar que o
coletivo participe
efetivamente do
processo de
elaboração da
Proposta
Pedagógica da
Escola.
- Garantir a
participação dos
Equipe
Registros
Equipe
alunos e
gestora
dos alunos, gestora
proporcionar a
professores,
avaliação,
professores
oportunidade
pais e alunos ficha
para os mesmos
individual.
acompanhar o
desempenho, dar
opiniões e
discutir critérios
Equipe
Registros
Equipe
de avaliação do
gestora e
dos
gestora
rendimento
professores
professores
escolar.
e ficha
- Tratar das
individual
questões de
dos alunos
desempenho
Professor de Subsídios de Equipe
escolar e de
História
orientação e gestora
assiduidade e
(permanência) organização
disciplinar.
do Grêmio
Oferecer suporte
Estudantil,
necessário para
vídeos
a sua atuação,
Equipe
Recursos
Equipe
Construir
gestora,
materiais
gestora
relações de
funcionários,
(som, data
reciprocidade
Professores,
shoow, Dvd,
entre escola e
alunos e pais Cd)
comunidade,
incentivando a
participação, o
convívio
democrático,o
fortalecimento da
gestão participa
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GESTÃO PESSOAS
Ações
período
Preparar a equipe Durante o
escolar,
ano letivo
funcionários para
atuar junto ao
público, através de
questionário junto
aos pais, alunos e
comunidade.

Propor estratégias
para melhorar o
relacionamento
professor aluno
(dinâmicas,
gincanas, etc)

Durante o
ano letivo

disciplina

Público alvo

recursos

Equipe escolar Textos,
e funcionários vídeos e
publicações
da SEE.
Acessórios,
Papéis
diversos,
pincéis
atômicos,
CD, DVD,
Equipe gestora vídeos, etc.

Propor Terapia de Semestral
grupo com
profissionais da
Saúde (Psicólogos
e Terapeutas).

Equipe gestora Dinâmicas e
docentes e
reflexões:
funcionários
(vídeos
mensagens
relaxamentos
e debates,
etc...)

Dinâmicas de
grupo,
Relaxamentos,
Reflexões,
Teatros,
Encontros,
Eventos Culturais
etc..

Comunidade
escolar
(principalmente
professores)

Mensal

Textos,
vídeos,
mensagens,
etc

responsáveis
Equipe
Gestora

Avaliação de
resultados
Excelência no
atendimento
ao público

Coordenadores Fortalecer os
Pedagógicos
vínculos dos
alunos com a
escola e
aprimorar a
convivência
entre eles.
Direção,
Fortalecer a
coordenação e equipe para o
profissionais
bom
(psicólogos e
desempenho
terapeutas)
nas suas
funções.
Elevar a autoestima dos
profissionais
da educação.
Equipe gestora Melhor
relacionamento
e boa
convivência,
buscando bom
desempenho e
melhor
qualidade no
ensino.
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GESTÃO PEDAGÓGICA
Ações
período

disciplina Público alvo

Elaboração e
Fevereiro e
Todas
organização dos março e julho
registros de
(planejamento)
projetos
interdisciplinares
(feira do
conhecimento).

Organizar,
Durante o ano
planejar e
letivo
coordenar as
HTPCs; orientar
os professores;
planejar
estratégias para
a utilização
efetiva dos
recursos
didáticos
disponíveis.
Acompanhar o
trabalho
desenvolvido
nas salas de
aula.
Organização de
fichas com
observações
adicionais aos
conceitos,
portfólio com
evolução das
produções.
Adequar o
ambiente
escolar à
socialização e à
aprendizagem.
Intensificar as
atividades de
estudos do
meio, visitas
monitoradas a
instituições de
cunho cultural,
social e
esportivo ou
setor produtivo.

Todas

Durante o ano

Todas

Durante o
processo
ensinoaprendizagem
Durante o ano
letivo.

Todas

Durante o ano
letivo

todas

recursos

responsáveis Avaliação de
resultados
Coordenadores Textos,
Equipe
Todos os
pedagógicos,
revistas,
gestora
professores
professores e
jornais,
professores.
assessorados
alunos
vídeos,
pelos
subsídios e
coordenadores
publicações
deverão
CENP e SEE.
aprender a
Textos,
elaborar e
revistas,
organizar
jornais,
projetos e
Coordenadores vídeos,
Equipe
adquirir hábitos
pedagógicos e subsídios e
gestora
de registro.
professores
publicações
Garantir a
CENP e SEE.
realização de
e Módulos do
um trabalho
PROGESTÃO
coletivo;
Fichas de
intensificar o
registros de
uso de
observações
materiais
didáticos
diversificados e
estratégias
didáticas
inovadoras;
utilização de
espaços
Coordenadores Caderno de
Coordenação pedagógicos
professores
bordo, fichas
da escola (SAI,
individuais,
vídeo,
cola, tesoura,
biblioteca)
Cartazes,
Reorientar
enfeites,
quando for o
computadores,
caso, divulgar
jornais,
as experiências
Professores e revistas, etc.. Equipe
bem sucedidas
coordenadores Textos,
gestora
e propuser a
leituras,
recuperação
músicas,
contínua para
Visitas, etc..
alunos com
dificuldades.
Assegurar
instrumentos
Equipe
de registro da
gestora,
aprendizagem
professores
dos alunos.
Equipe gestora
ciclo I e II.
Transformar a
e professores.
escola em um
ambiente
atraente.
Professores,
Explorando e
alunos e
conhecendo as
coordenação
potencialidades
na comunidade
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
Ações
período
disciplina Público alvo
Acompanhar os
projetos
desenvolvidos
pela escola

Durante o ano Todas
letivo

Analisar
Bimestral
sistematicamente
os resultados
das avaliações
dos alunos.
Diversificar os
instrumentos de
avaliação da
aprendizagem.

Todas

Avaliar a
participação dos
integrantes do
Conselho de
escola.
Promover trocas
de experiências
vivenciadas nas
ações de
formação
continuada,
socializar as
informações
recebidas nas
reuniões e
Orientações
Técnicas.
Avaliação
institucional,
elaboração e
aplicação.

Durante o
Todas
processo de
ensinoaprendizagem
Semestral
Mensal

Garantir o uso de
diferentes
instrumentos e
diversas formas
de registros
pautados numa
concepção
diagnóstica e
processual de
avaliação e
recuperação
contínua e
paralela

Dezembro

Durante o
processo
ensinoaprendizagem

Todas

recursos

responsáveis Avaliação de
resultados
Professores e Fichas de
Equipe
- Avaliar se estão
coordenadores registros
gestora
sendo articulados
com a Proposta
Pedagógica,
propondo
reformulação.
Professores e Instrumentos Coordenação - Garantir o
coordenadores de avaliação
e professores avanço, o
sucesso e a
permanência do
aluno.
- Promover
discussões para
rever sua atuação
enquanto
instância
democrática de
Professores
Diversos
Coordenação tomada de
e professores decisões na
escola.
Aprimorar o
Reuniões do
Atas
Direção da
trabalho da
Conselho
Escola
escola e orientar
os rumos do
Professores e Diversos
Equipe
cotidiano escolar.
coordenadores
gestora
- Verificar o
desenvolvimento
das dimensões:
pedagógica,
Equipe
Módulo
Equipe
pessoas,
gestora,
Introdutório,
gestora
participativa,
representantes planilhas de
resultados,
dos
dados, textos,
serviços de
colegiados,
transparências
apoio, recursos
equipe escolar retro- projetor
físicos e
comunidade.
financeiros,
através de
instrumentos de
avaliação, análise
Professores
Diversos
Coordenação de resultados
instrumentos
e professores para o
de avaliação e
replanejamento
diversificação
das ações e
de atividades
melhoria
Realizar
avaliação
diagnóstica e de
processo e
acompanhamento
dos avanços na
aprendizagem
com intervenções
necessárias.
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GESTÃO SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS
Ações
período
disciplina Público recursos
responsáveis
alvo
Adotar
Bimestral e
Direção
Registros e Direção de
medidas
extraordinariamente
e
documentos Escola
aprovadas
membros
pelo
do
Conselho de
Conselho
Escola em
de
reuniões para
Escola
decidir as
prioridades da
U.E
Mostrar à
Bimestral e
Direção, Registros,
Direção de
comunidade
extraordinariamente
APM,
documentos Escola
as instalações
Conselho
e os recursos
de
materiais,
Escola
apresentar os
gastos
utilizados com
os recursos
financeiros
(exposição
em painéis).
Orientar e
Diário
Equipe
Debates,
Equipe
conscientizar
escolar
Materiais de Gestora e
alunos, pais ,
limpeza,
professores.
funcionários e
mutirão de
comunidade
limpeza,
para a
conservação,
preservação,
manutenção
do prédio
escolar (todos
os ambientes)
através de
atividades
práticas,
dinâmicas,
etc.

Avaliação de
resultados
Uso adequado
dos recursos e
a manutenção
dos
equipamentos
e espaços
pedagógicos.

Transparência
na aplicação
das verbas e
prestação de
serviços
registrados em
atas e
balancetes

Manter o
patrimônio
público
preservado,
conservado e
limpo
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VII – PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS DE ACORDO A
LEGISLAÇÃO VIGENTE: LDB 9394/96; L.C.888/2000; L.C.444/1985; COMUNICADO
SEE.7/8/2002; L.C.836/1997...
A – Núcleo de Gestão Escolar
Diretor de Escola: Ivonice Briggo Borges
Vice Diretor: Eliza Elza Giacomini Bassan
Como gestor público, o Diretor de Escola deve reunir em seu perfil profissional
características que lhes possibilitem:- observar, pesquisar e refletir sobre o cotidiano
escolar de forma a aprimorá-lo conscientemente; compreender os condicionamentos
políticos e sociais que interferem no cotidiano escolar para promover a integração com
a comunidade, construindo relações de cooperação que favoreçam a formação de
redes de apoio e a aprendizagem recíproca; propor e planejar ações que voltadas para
o contexto sócio-econômico e cultural do entorno escolar, incorporem as demandas e
os anseios da comunidade local aos propósitos pedagógicos da escola; valorizar a
gestão participativa como forma de fortalecimento institucional e de melhoria dos
resultados de aprendizagem dos alunos; articular e executar as políticas educacionais
na qualidade de líder e mediador entre essas políticas e a proposta pedagógica da
escola, construída no coletivo da comunidade escolar; reconhecer a importância das
ações de formação continuada para o aprimoramento dos profissionais que atuam na
escola, criando espaços que favoreçam o desenvolvimento dessas ações; cuidar para
que as ações de formação continuada se traduzam efetivamente em contribuição ao
enriquecimento da prática pedagógica em sala de aula; acompanhar e avaliar o
desenvolvimento da proposta pedagógica e os indicadores de aprendizagem com vistas
à melhoria do desempenho da escola; compreender os princípios e diretrizes da
administração pública e incorporá-los à prática gestora no cotidiano da administração
escolar.
Tais características pressupõem o domínio de competências e habilidades
para compreender a natureza, a organização e o funcionamento da educação escolar,
suas relações com o contexto histórico-social e com o desenvolvimento humano, bem
37

como a gestão do sistema escolar, seus níveis e modalidades de ensino; apropriar-se
dos fundamentos e das teorias do processo de ensino e de aprendizagem; relacionar
princípios, teorias e normas legais a situações reais, interpretando e aplicando a
legislação de ensino a favor da população escolar; identificar e avaliar criticamente os
impactos de diretrizes e medidas educacionais, objetivando tomada de decisão, com
vistas à garantia de uma educação plena; comunicar-se com clareza, em diferentes
situações, com diferentes interlocutores, utilizando as linguagens e as tecnologias
próprias; socializar informações e conhecimentos na busca do diálogo permanente com
a comunidade intra e extra-escolar; estimular a participação dos colegiados e
instituições escolares, promovendo o envolvimento e a participação efetiva de todos
como fator de desenvolvimento da autonomia da escola; compreender, valorizar e
implantar o trabalho coletivo, reconhecendo e respeitando as diferenças pessoais e as
contribuições de todos participantes; incorporar à sua prática valores, atitudes e sentido
de justiça, essenciais ao convívio social, solidário e ético, ao aprimoramento pessoal e à
valorização da vida; utilizar recursos tecnológicos nas atividades de gestão escolar;
promover ações de formação continuada, garantindo espaços de partilha de
experiência e reflexão, especialmente no HTPC, que possibilitem seu desenvolvimento
pessoal e aprimoramento profissional, bem como do grupo que lidera;- elaborar de
forma participativa os planos de aplicação dos recursos físicos e financeiros, vinculados
à proposta pedagógica da escola; responsabilizar-se pela administração de pessoal, de
recursos materiais e financeiros e do patrimônio escolar com transparência nos
procedimentos administrativos, garantindo a legalidade, a publicidade e a autenticidade
das ações e dos documentos escolares; fortalecer o vínculo com a comunidade local
buscando estabelecer, com outras instituições e lideranças comunitárias, parcerias que
promovam o enriquecimento do trabalho da escola e da comunidade em que ela se
insere.
B – Núcleo Técnico Pedagógico
Professor Coordenador Pedagógico: Marcia Francisca Lemes
A Hora de Trabalho Coletivo é o espaço privilegiado onde caberá ao professor
coordenador, como membro da equipe gestora:
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I - assegurar a integração das atividades de desenvolvimento e aprimoramento
do plano de trabalho da escola, articulando as ações de docentes de cursos,
modalidades e turnos diversos; II - acompanhar a execução e a avaliação das ações e
metas fixadas pela escola em sua proposta pedagógica; III - garantir, planejar e liderar
o desenvolvimento dos trabalhos realizados na escola, participando ativa, rotineira e
diretamente das reuniões nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPCs; IVestabelecer, juntamente com o Diretor da Escola, o horário das Horas de Trabalho
Pedagógico Coletivo – HTPCs, organizando a participação de todos os professores em
exercício na unidade, de forma a assegurar o caráter coletivo dos trabalhos; Vacompanhar o trabalho dos professores, subsidiando-os com sugestões para a
melhoria da prática docente e, nas Escolas de Tempo Integral, orientar os professores
das oficinas curriculares de forma a assegurar que as atividades nelas desenvolvidas
se apresentem dinâmicas, contextualizadas, significativas e prazerosas; VI- proceder,
juntamente com os professores, à análise dos resultados da avaliação do desempenho
escolar, através de seus indicadores, registrando e divulgando avanços e estratégias
bem sucedidas, bem como identificando as dificuldades a serem superadas e propondo
alternativas de otimização dos resultados; VII- coordenar, acompanhar e avaliar as
atividades de recuperação da aprendizagem, e também dos demais projetos
implementados na escola; VIII- desenvolver ações que visem à ampliação e o
fortalecimento da relação escola- comunidade.
No planejamento da HTPC, o professor coordenador deve considerar metas e
necessidades de curto, médio e longo prazo e atender às demandas do grupo de
professores. É fundamental também ter flexibilidade e sensibilidade para perceber
quando é necessário abordar ou retornar questões importantes para a escola.
Para que a HTPC cumpra realmente suas funções é necessário que ela seja
bem organizada e planejada, portanto é importante que ela ocorra em local agradável e
acolhedor; a pauta compartilhada com contribuições de todos os profissionais; as
tarefas sejam divididas entre a equipe; cada HTPC tenha focos e objetivos bem
definidos e de conhecimento de todos.
As discussões, os avanços e dificuldades detectadas, as ações e intervenções
programadas e as decisões tomadas na HTPC devem ser registradas em caderno
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próprio onde possibilitara a retomada das discussões e estará à disposição para
consulta. O objetivo das HTPCs será o desenvolvimento de um trabalho de reflexão e
estudo sobre o referencial teórico e a pratica pedagógica; atender as necessidades dos
professores a fim de que as propostas trabalhadas nas reuniões de estudos visem
estimular discussões e reflexões constituindo, assim, subsídios que permitam tornar
viável a aplicação do currículo oficial de ensino; orientar os professores quanto à
solução de problemas ou falhas detectadas fazendo acompanhamento sistemático em
sala de aula e analisando o processo ensino aprendizagem ajudando a encontrar
soluções para os problemas; aglutinar os professores num trabalho em equipe, para
uma melhoria do fazer pedagógico em sala de aula; analisar os resultados
continuadamente e orientar os docentes a compreender que a recuperação continua e
paralela não constitui mera repetições de conteúdos não apreendidos, mas um novo
momento no qual aplicarão métodos diferenciados para atingir os objetivos propostos
pelo professor. Para a melhoria da parte pedagógica o trabalho em equipe por parte
dos professores e coordenação e essencial para atingirmos os objetivos e alcançarmos
as metas propostas pela escola em sua proposta pedagógica.

HORÁRIO DE HTPCS
Segunda-Feira:
- 16h 30 min. às 18h30min. (PEBII) e Oficinas Curriculares do Ciclo II
- 13h às 14h - professores que não foram atendidos no período e/ou
aqueles que complementam as horas não cumpridas.
TEMÁRIO DAS HTPCs
1. Estudo, análise e discussão dos resultados do SARESP/2005 para sanar
dificuldades encontradas, levantamento das habilidades e competências não
desenvolvidas pelos alunos e reflexão sobre a prática pedagógica;
2. Discussão troca de experiências e preparo de materiais para o desenvolvimento
dos projetos e campanhas especiais da escola;
3. Leitura de textos atuais relacionados à Educação. Ex: Mundo Jovem, Nova
Escola, Jornais, Documentos da S.E.E. e outros;
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4. Leitura dos PCNs e Propostas Pedagógicas;
5. Interação dos professores que trabalham o currículo básico e os das Oficinas
Curriculares, análise do desenvolvimento dos projetos interdisciplinares;
6. Análise dos resultados bimestrais através de gráficos e portfólios de cada
disciplina para replanejamento das intervenções necessárias para garantir

o

avanço na aprendizagem;
7. Leitura e discussão para a reconstrução do Plano de Gestão a partir do Pro
gestão até o final do ano letivo e a construção do Projeto Político Pedagógico;
8. Comunicação, discussão e reflexão sobre as atividades extracurriculares
(gincanas, eventos, festas, etc...) para organização e funcionamento da equipe;
9. Avaliação dos projetos, verificar se os objetivos foram alcançados e as metas
atingidas.

C- Núcleo Técnico Administrativo
1- Secretário: Ademir Marçola
São atribuições do Secretario de Escola:
A função administrativa propriamente dita é exercida pelo diretor de escola e a
parte burocrática pela secretaria que constitui a subestrutura indispensável de apoio. A
dinâmica escolar requer sólida base administrativa e burocrática, sem a qual as
atividades escolares se tumultuam e não se voltam necessariamente para sua legítima
finalidade. Podemos então dizer que a secretaria constitui o sistema nervoso da
instituição escolar, e o bom funcionamento da escola, depende do bom desempenho de
suas atribuições, garantindo a unidade e segurança à ação administrativa do diretor. O
secretário de escola é o responsável por planejar, coordenar e executar as ações da
secretaria da escola, respondendo por suas atribuições de modo a assegurar o mais
perfeito e regular desenvolvimento dos trabalhos administrativos, dentro dos prazos
estabelecidos:- Participar em conjunto com a equipe escolar, da formulação e
implementação do Plano de Gestão da Escola; Contribuir para a integração escolacomunidade, garantindo que todos os que precisam da secretaria da escola, sejam
atendidos com respeito e urbanidade; Desempenhar as ações e competências previstas
na legislação pertinente ao cargo; Conhecer as \normas Regimentais Básicas para as
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Escolas Estaduais e o Regimento da Escola, garantindo a sua correta aplicação, no que
diz respeito à escrituração da vida escolar dos alunos à regularização da vida funcional
de todos os servidores da escola; Verificar a regularidade da documentação referente à
matrícula e transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do
Diretor; Providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de
dados e informações educacionais; Preparo da escala de férias dos servidores da
escola, submetendo-a a aprovação do Diretor; Elaborar e providenciar a divulgação de
editais, comunicados e

instruções relativas às atividades escolares;

Redigir

correspondência oficial; Instruir expedientes; Organizar e manter organizados
prontuários de documentação de alunos, procedendo ao registro e escrituração
relativos à vida escola, especialmente no que se refere a matrícula, freqüência e
histórico escolar, e tudo mais relativo a vida escolar dos alunos; Manter registros
relativos aos resultados anuais dos processos de avaliação e promoção, incineração de
documentos, reuniões administrativas, termo de visita de supervisores pedagógicos e
outras autoridades da administração do ensino; Preparar e encaminhar folhas de
pagamento de vencimentos e salários do pessoal da escola, e tudo mais referente a
vida profissional dos funcionários. Assessorar e participar dos Conselhos de Classes
(rendimento e freqüência); Leitura, acompanhamento, recorte e atendimento do Diário
Oficial do Estado; Elaborar proposta das necessidades de material permanente e de
consumo; Elaborar relatórios das atividades da Secretaria e colaborar no preparo dos
relatórios anuais da escola; Responder, perante o diretor, pela regularidade e
autenticidade dos registros da vida escolar dos alunos, a cargo da secretaria; Cumprir e
fazer cumprir normas legais, regulamentos, decisões e prazos estabelecidos para a
execução dos trabalhos de responsabilidade da secretaria; Assinar todos os
documentos escolares que, conforme normas estabelecidas pela administração
superior devam conter sua assinatura; Participar dos processos de identificação das
necessidades de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento de recursos
humanos e avaliação do desempenho do sistema.
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2- Agente de Organização Escolar
São atribuições do Agente de Organização Escolar (Oficial de Escola):
Desenvolver atividades no âmbito da Organização Escolar, assim entendidas
como suporte às ações da Secretaria da Escola, bem como o atendimento efetivo à
comunidade escolar, de acordo com as necessidades de sua unidade.
Execução das atribuições que lhe forem conferidas; Organizar e manter
atualizados prontuários de documentos de alunos, procedendo ao registro e
escrituração relativos à vida escolar, especialmente no que se refere a matrícula,
freqüência e histórico escolar; Expedir certificados de conclusão de séries e de cursos e
outros documentos relativos à vida escolar dos alunos;
- Preparar e afixar em locais próprios, quadros horários de alunos e controlar o
cumprimento de carga horária anual; Manter registros relativos a resultados dos
processos

de

avaliação

e

promoção,

incineração

de

documentos,

reuniões

administrativas, termos de visita de supervisores pedagógicos e outras autoridades da
administração do ensino; Manter registros de levantamento de dados estatísticos e
informações educacionais; Preparar relatórios, comunicados e editais relativos a
matrícula, históricos e demais atividades escolares;

Receber, registrar, distribuir e

expedir correspondências, processos e papéis em geral que tramitem na escola,
organizando e mantendo o protocolo e arquivo escolar; Registrar e controlar a
freqüência do pessoal docente, técnico e administrativo da escola; Preparar e expedir
atestados ou boletins relativos à freqüência do pessoal docente técnico e
administrativo; Organizar e manter atualizados assentamentos dos servidores em
exercício na escola; Preparar folhas de pagamento de vencimento e salários do pessoal
da escola; Preparar escala de férias anuais dos servidores em exercício na escola;
Organizar e manter atualizados o documentário de leis, decretos, regulamentos,
resoluções, portarias e comunicados de interesse para a escola;
- Atender aos servidores da escola e aos alunos, prestando-lhes esclarecimentos
relativos à escrituração e legislação; Atender pessoas que tenham assuntos a tratar da
escola; Zelar pelos materiais existentes na secretaria da escola, assim como papéis e
impressos necessários ao bom andamento dos serviços de secretaria.
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Os recursos financeiros para atender às necessidades da secretaria da escola
são oriundos da Associação de Pais e Mestres e da verba destinada pela Diretoria de
Ensino para despesas miúdas e de pronto pagamento.
3- Agente de Organização Escolar
Os Agentes de Organização Escolar (Inspetores de Alunos) têm as
seguintes atribuições: Vigilância e atendimento a alunos; Controlar a movimentação
dos alunos no recinto da escola e em suas imediações, orientando-os quanto as
normas de comportamento; Informar à direção da escola sobre a conduta dos alunos e
comunicar ocorrências; Colaborar na divulgação de avisos e instruções de interesse da
administração da escola; Atender aos professores, em aula, nas solicitações de
material escolar e nos problemas disciplinares ou de assistência aos alunos; Colaborar
na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da escola e trabalhos curriculares
complementares de classe;

Providenciar atendimento aos alunos em caso de

enfermidade ou acidente; Executar outras tarefas auxiliares relacionadas com apoio
administrativo e técnico-pedagógico que lhe forem atribuídas pela direção.
4- Agente de Serviço Escolar
Executar tarefas relacionadas à limpeza, manutenção e conservação da escola, assim
como

o

controle

e

preparo

da

merenda

escolar.

Os Agentes de Serviço Escolar (Serventes) têm as seguintes atribuições: executarem
tarefas de limpeza interna e externa do prédio, dependências, instalações, móveis e
utensílios da escola; preparo e distribuição de café ao pessoal da escola; preparo e
distribuição de merenda aos alunos;
- Executar pequenos reparos em instalações, mobiliário, utensílio e similares;
- Prestar serviço de mensageiro; Auxiliar na manutenção da disciplina geral;
- Executar outras tarefas relacionadas com sua área de atuação, que forem
determinadas pela Direção da Escola.
5-Corpo Docente
Os docentes incubir-se-ão:
I- participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; IIelaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
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estabelecimento de ensino; III- zelar pela aprendizagem dos alunos; IV- estabelecer
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; V- ministrar os dias
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VIcolaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Biblioteca:
A biblioteca constitui o centro de leitura e orientação de estudos de alunos, ex-alunos,
comunidade, estudos docentes e demais servidores da escola, e conta com um acervo
muito bom.
Funciona: 8:00 às 16:00 horas
Responsáveis pelo funcionamento: (01) Professor readaptado.
VIII - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
MESTRES DA EE PROFª MARILENE DE LURDES LISBOA SINGH, DE GUARANI
D’OESTE PARA ANO DE 2011.

- OBJETIVO GERAL: Colaborar no aprimoramento do processo educacional, na
assistência ao escolar e na integração escola-família.
- OBJETIVO ESPECÍFICO:
1. Colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais
elencados pela escola;
2. Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
3. Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar
a escola promovendo condições que permitam:
a- Melhoria do ensino;
b- O desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócioeconômicas e de saúde;
c- A conservação e manutenção do prédio, dos equipamentos e das instalações, além
do patrimônio da APM;
d- A execução de pequenas obras de construção no prédio da escola
e- A programação de atividades culturais e de lazer que envolva a participação conjunta
de pais, professores e alunos;
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f- Realizar eventos, com a finalidade da integração escola-comunidade e arrecadar
fundos para melhoria das condições da escola;
g- Participar de campanhas comunitárias e promoções de natureza cultural, esportiva e
assistencial;
h- Gerir juntamente com a equipe da administração os recursos advindos do convênio
FDE/APM e FNDE/MEC/APM para manutenção do prédio e de pequenos reparos;
i - Prioritariamente, dotar os alunos carentes de condições para aquisição de material
escolar e outros de emergência, para possibilitar equidade de aprendizagem,
integrando-os;
j - Articular as instâncias superiores e com a Prefeitura Municipal proposta de melhoria
(reparos, mão de obra, funcionários) da escola;
l- Dar suporte aos projetos elencados pela escola e pelo Programa Escola da Família
ao calendário proposto pela escola e pela D.E.
DOS MEIOS E RECURSOS:
Desenvolver durante o ano, convênios com entidades e ou empresas diversas,
se houver possibilidade;
Receber doações diversas;
Desenvolver promoções diversas visando angariar recursos financeiros: Forró
Junino, Quermesse da Primavera, entre outras.
Eleição realizada no dia 21 de fevereiro de 2011, registrada em ata no livro
próprio.
Diretoria Executiva
Diretor Executivo: Maria Lúcia de Caires Lopes
Vice Diretor Executivo: Maria Vanda Oliveira da Silva
Diretor Financeiro: Jovelina Aparecida de Almeida Scavazini
Vice-Diretor Financeiro: Eugênia dos Santos Francisco
Diretor Social: Claudiley Ribeiro Caboclo
Diretor de Esporte: Valtair Gomes da Silva
Diretor Cultural: Vera Lúcia Guidotti
Diretor de Patrimônio: Aparecida Eurípedes dos Reis Santos
Conselho Deliberativo
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Presidente Nato:- Ivonice Briggo Borges

Professores:Sandra Regina Braga Consolo
Eliana Augusta de Melo
Araci Luiz da Silva Arantes
Marta Silva Borges Assunção
Pais de Alunos:Ednamar Aparecida de Souza
Gerson Estevão da Costa
Divanice Fino dos Santos Souza
Elaine Aparecida Quintino
Claudenir Fátima Rossini
Conselho Fiscal
Ademir Marçola
Rosilene das Graças Ribeiro Souza
Paulo Cesar Ribeiro de Souza
IX - GRÊMIO ESTUDANTIL – PLANO E COMPOSIÇÃO
PLANO DO GRÊMIO ESTUDANTIL:
Objetivo Geral: Congregar o corpo discente da EE Profª Marilene de Lurdes
Lisboa Singh, defendendo seus interesses individuais e coletivos, incentivando a cultura
literária, artística e desportiva, além de promover a cooperação entre direção,
professores e funcionários no desempenho das atividades escolares.
Objetivo Específico:
-

Zelar pela adequação do ensino às reais necessidades dos jovens e um
ensino público gratuito de qualidade

-

Defender a democracia, a independência e o respeito às liberdades
fundamentais

do

homem

sem

nenhuma

discriminação

de

raça,

nacionalidade e convicção política e religiosa.
47

-

Lutar pela permanente democracia na escola, através do direito a
participação nas discussões internas e/ou deliberativas de U.E.

-

Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional,
cívico, desportivo e social com entidades congêneres;

-

Promover a cooperação entre os diversos segmentos da escola na busca
de seu aprimoramento;

-

Promover e incentivar a participação em concursos literários, artísticos,
desportivos de todos os alunos e sócios;

-

Congregar todos os elementos da escola com a finalidade de tornar esta
instituição uma só família.

Ações a serem desenvolvidas:
-

Participar ativamente nas ações de melhoria do ambiente escolar através
de campanhas de conscientização para a conservação do patrimônio e de
limpeza escolar;

-

Promover palestras sobre os diversos temas que possa contribuir para
melhoria das relações pessoais ou de formação moral, espiritual, ética e
cidadania;

-

Participar e promover gincana com a finalidade social, despertando a
solidariedade entre a escola-família e comunidade;

-

Desenvolver campanha para uma escola mais alegre, com músicas nos
intervalos de recreio, incentivando participação em apresentações
artísticas e musicais;

-

Participação nos finais de semana do projeto escola da família interagindo
com os alunos nas várias propostas de interação escola-famíliacomunidade;

-

Mutirão para arrastões de limpeza e ou combate à dengue

-

Campanha de conscientização para reciclagem - coleta de material
reciclável;

-

Auxiliar a direção na conscientização e manutenção da higiene dos
banheiros e pátio da escola;
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-

Propor campeonato na escola nos finais de semana para integração
família-escola e comunidade (pais x filhos x professores)

-

Participação nas festas e eventos propostos pela APM e Escola da
Família;

-

Participar no calendário de eventos da escola, motivando todos os alunos
a participarem e colaborar para que as atividades sejam bem elaboradas.

-

Cobrar de todos os agentes da escola um tratamento cordial na
construção de uma escola de PAZ.

Reuniões mensais para avaliação e replanejamento das ações, de acordo o
calendário escolar, acompanhados e orientados pela professora Sandra Regina Braga
Consolo.
Eleição realizada no dia 22 de março de 2011. Cento e vinte e cinco alunos
votaram, registrados em ata sob o nº 02/2011.
COMPOSIÇÃO

NOME

CARGO

SÉRIE

Alencar Venancio S. Tognon

PRESIDENTE

2ª A - EM

Karolina Felicio dos Reis

VICE PRESIDENTE

2ª A - EM

Ana Carolina Rodrigues Bogas

1º SECRETÁRIO

6ª A - EF

Beatriz Dias Lemes

2º SECRETARIO

8ª A - EF

Vinicius Louzada Ribeiro

1º TESOUREIRO

1ª A - EM

Iagor Felipe Ribeiro de Souza

2º TESOUREIRO

2º A - EM

Priscila Marçola de Oliveira

ORADOR

3ª A - EM

Weverton Luiz da S. Melo

DIRETOR SOCIAL

7ª A - EF

Rafael Souza Vieira

DIRETOR DE IMPRENSA

3ª A - EM

Willian Ferreira Cordeiro

DIRETOR DE ESPORTES

3ª A - EM

Matheus Paiola Pereira

DIRETOR CULTURAL

1ª A - EM

Amanda Scavazini

1º SUPLENTE

6ª A - EF

Milena da Silva Dechechi

2º SUPLENTE

5ª A - EF
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X - CONSELHO DE ESCOLA: OBJETIVOS E COMPOSIÇÃO

O Conselho de Escola é organismo de gestão escolar, composto por
representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar e é responsável pelo
estabelecimento de diretrizes e metas e outras tarefas relativas ao Projeto Político
Pedagógico da Unidade escolar. Sua existência é decorrente de norma prevista na
Constituição da República Federativa do Brasil que estabelece, em seu artigo 206, os
princípios com base nos quais será ministrado e ensino no nosso país. Um desses
princípios, consignado no inciso VI do citado artigo, é da “gestão democrática do ensino
público, na forma da lei”.
Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo
12, determina que os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e
executar sua proposta pedagógica, e no artigo 14, que os sistemas de ensino definirão
normas da gestão democrática do ensino público de acordo com os seguintes
princípios:
-

Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;

-

Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.

No Estado de São Paulo, os Conselhos de Escola são regulamentados por Lei
Complementar nº 444/85 (Estatuto do Magistério) e prevê que deliberará sobre:
-

Diretrizes e metas da unidade escolar;

-

Alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e
pedagógica;

-

Projetos de atendimento psico-pedagógico e material de aluno;

-

Programas especiais, visando à integração escola-família-comunidade;

-

Criação e regulamentação das instituições auxiliares;

-

Designação ou dispensa do vice-diretor de escola.

O Conselho de Escola pode ser um instrumento de democratização escolar.
Para que o Conselho de Escola cumpra plenamente seu papel é necessária a
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participação consciente da comunidade escolar. Professores, pais, alunos e
funcionários devem tomar em suas mãos os destinos da escola.
COMPOSIÇÃO:
ESPECIALISTAS: Ivonice Briggo Borges – Diretor de Escola
Eliza Elza Giacomini Bassan – Vice- Diretora de Escola
PROFESSORES: Araci Luiz da Silva Arantes
Fernando Silvares Veloso
Valtair Gomes da Silva
Eliana augusta de Melo
Sandra Regina Braga Consolo
Ivair Fernandes dos Santos
Dirce Balduina Rodrigues
Marta Silva Borges Assunção
Sandra Maria Tomaz Pinhel (suplente)
PAIS: Ednamar Aparecida de Souza
Rosilene das Graças Ribeiro de Souza
Alessandra Delazari
Gilene de Souza Santos
Paulo César Ribeiro de Souza (suplente)
ALUNOS: Amanda de Almeida Scavazini
Ana Luiza Felix Marquini
James Cavalcante Silva Freitas
Taina Tavares de Oliveira
Alencar Venancio Silva Tognon
Rafael Souza Vieira
Debora Gomes de Melo (suplente)
FUNCIONÁRIOS: Ademir Marçola
Claudiley Ribeiro Caboclo (suplente).

Eleição realizada em 28 de Fevereiro de 2011 e ata registrada em livro próprio.

51

XI - PLANO DOS CURSOS MANTIDOS PELA ESCOLA

A EE. Profª. Marilene de Lurdes Lisbôa Singh oferece o ensino integral aos
alunos da 5º a 8ª série do Ensino Fundamental e o Ensino Médio de acordo com o
Currículo Oficial do Estado de São Paulo referenciado em competências e habilidades
que podem ser consideradas em uma perspectiva geral, no que tem de comum com as
disciplinas definido pela legislação em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) nº 9394/96, nas Diretrizes

Curriculares Nacionais (DCN), nos

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no Currículo do Estado de São Paulo,
publicado em 2010, nas Diretrizes Curriculares da Escola de tempo Integral e constante
de sua proposta pedagógica.
O Ensino Fundamental, com a duração de oito anos, é oferecido em regime
de progressão continuada, e organizado em um ciclo, na seguinte conformidade: ciclo II
- 5ª a 8ª séries
O Ensino Médio, com a duração de três anos, é oferecido em regime de
progressão parcial, sendo de 1ª a 3ª séries e funcionam no período diurno.

I - ENSINO FUNDAMENTAL

01.- OBJETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM A LDB:O Ensino Fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito
na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:


O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo.



A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.



O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores.



O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
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02.-

OBJETIVOS

DO

ENSINO

FUNDAMENTAL

DE

ACORDO

COM

OS

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS:-

Compreender a cidadania como exercício de direitos e deveres políticos, civis e

sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repudio às
injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito.
-

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar
decisões coletivas;
-

Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais

e culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional
e pessoal e o sentimento de pertinência ao País;
-

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem

como aspectos socioculturais de outros povos e noções, posicionando-se contra
qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças,
de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais.
-

Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente,

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a
melhoria do meio ambiente;
-

Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança

em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e
de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no
exercício da cidadania;
-

Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade
em relação à sua coletiva;
-

Utilizar as diferentes linguagens: verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal –

como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir as
produções culturais em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções
e situações de comunicação;
-

Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para

adquirir e construir conhecimentos;
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-

Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los,

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de
análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação.

03. CARGA HORÁRIA MÍNIMA DO CURSO E DOS COMPONENTES
CURRICULARES


Diurno = 1800 horas – Vide Grade Curricular e Quadro da Carga Horária dos
Componentes Curriculares em anexo.

04. CICLO II – ENSINO FUNDAMENTAL – 5ª A 8ª SÉRIE
4.1 - INTEGRAÇÃO E SEQUÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES
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 ás faixas etárias e às condições da
população escolar, sendo facultativa nos curso 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
indígena, africana e européia.
- na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente a partir da
quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna cuja escolha
ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.
4.2 - SINTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
- PORTUGUÊS
- Conceitos e procedimentos subjacentes às práticas de língua escrita de textos
orais e leitura de textos escrita;
- Produção de textos orais e escritos;
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- Análise lingüística.
- HISTÓRIA
- História das relações sociais da cultura e do trabalho; Relações sociais a
natureza e a terra; Relações de trabalho.
- História das representações e das relações do poder; Nações, povos, lutas,
guerras e revoluções; Cidadania e cultura no mundo contemporâneo.
- GEOGRAFIA
- A Geografia como uma possibilidade de leitura;
- estudo da natureza e sua importância para o homem;
- campo e cidade como formação sócio-espacial;
- A cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do mundo;
- A evolução das tecnologias e nova territorialidade em redes;
- Um só mundo e muitos cenários geográficos;
- Modernização, modos de vida e a problemática ambiental.
- CIENCIAS
- Terra e Universo.
- Vida e ambiente.
- Ser humano e saúde.
- Tecnologia e sociedade.
- MATEMÁTICA
- Números e operações;
- Espaço e forma;
- Grandezas e Medidas;
- Tratamento de informações.
- EDUCAÇÃO FÍSICA
- Esportes, jogos, lutas e ginásticas;
- Atividades rítmicas e expressivas;
- Conhecimento sobre o corpo;
- ARTES
- Artes visuais;
- Dança;
- Música;
- Teatro.
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- INGLÊS
- Conhecimento do mundo;
- Tipos de texto;
- Conhecimento sistêmico;
- Atitudinais;
-Leitura e interpretação.
-ENSINO – RELIGIOSO
- Religião e diversidade
- História
- 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.
4.3 - Competências das Áreas de Conhecimento
- PORTUGUÊS
- 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 do discurso;
- utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade,
operando sobre as representações construídas em várias áreas de 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, índices,
etc...
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- aumentando e aprofundando seus esquemas cognitivos pela ampliação do
léxico e de suas respectivas redes semânticos;
- analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo
a capacidade de avaliação dos textos;
- contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes opiniões;
- inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto;
- identificando referencias intertextuais presentes no texto;
- percebendo os processos de convencimento utilizados para atuar sobre o
interlocutor/leitor;
-

identificando

e

repensando

juízos

de

valor

tanto

socioideológicos

(preconceituosos ou não) quanto histórico-culturais (inclusive estéticos) associados á
linguagem e à língua;
-reafirmando sua identidade pessoal e social;
- conhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento
adequando e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e mesmo nas
interações com pessoas de outros sociais que se expressem por meio de outras
variedades;
- usar conhecimentos adquiridos por meio da prática e analise lingüística para
expandir sua capacidade de monitoração das possibilidades de uso da linguagem,
ampliando a capacidade de análise critica;
-

amplie,

progressivamente,

o

conjunto

de

conhecimentos discursivos,

semânticos e gramaticais envolvidos na construção dos sentidos do texto;
- reconheça a contribuição complementar dos elementos não-verbais (gestos,
expressões faciais, postura corporal);
- utilize a linguagem escrita, quando for necessário, como apoio para registro,
documentação e analise;
- amplie a capacidade de reconhecer as intenções do enunciador, sendo capaz
de aderir a ou recusar as posições ideológicas sustentadas em seu discurso;
- saiba selecionar textos segundo seu interesse e necessidade;
- leia, de maneira autônoma, textos de gêneros e temas com os quais tenha
construindo familiaridade;
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- selecionando procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos, e a
característica do gênero e suporte;
- desenvolvendo sua capacidade de construir um conjunto de expectativas,
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre gênero, suporte e universo
temático, bem como sobre saliências textuais – recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra.
- confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura;
- articulando o maior número possível de índices textuais e contextuais na
construção do sentido do texto, de modo a:
a) utilizar inferências pragmáticas para dar sentido a expressões que não
pertençam a seu repertório lingüístico ou estejam empregadas de forma não usual em
sua linguagem;
b) extrair informações não explicitadas, apoiando-se em deduções;
c) estabelecer a progressão temática;
d) integrar e sintetizar informações, expressando-as em linguagem própria,
oralmente ou por escrito;
e) interpretar recursos figurativos tais como: metáforas, metonímias, eufemismos,
hipérboles, etc.
- delimitando um problema levantando durante a leitura e localizando as fontes
de informação pertinentes para resolvê-lo;
- seja respectivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, por
meio de leituras desafiadoras para sua condição atual, apoiando-se em marcas formais
do próprio texto ou em orientação oferecidas pelo professor;
- troque impressões com outros leitores a respeito dos textos lidos, posicionandose diante da critica, tanto a partir do próprio texto como de sua prática enquanto leitor;
- compreenda a leitura em suas diferentes dimensões – o dever de ler, a
necessidade de ler e o prazer de ler;
- seja capaz de aderir ou recusar as posições ideológicas que reconheça nos
textos que lê.
No processo de produção de textos orais, espera-se que o aluno;
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- planeje a fala pública usando a linguagem escrita em função das exigências da
situação e dos objetivos estabelecidos;
- considere os papeis assumidos pelos participantes, ajustando o texto à
variedade lingüística adequada;
- saiba utilizar e valorizar o repertório lingüístico de sua comunidade na produção
de textos;
- monitore seu desempenho oral levando em conta a intenção comunicativa e a
reação dos interlocutores e reformulando o planejamento prévio, quando necessário.
- considere possíveis efeitos de sentido produzidos pela utilização de elementos
não-verbais.
No processo de produção de textos escritos, espera-se que o aluno:
- redija diferentes tipos de textos, estruturando-os de maneira a garantir:
- a relevância das partes e dos tópicos em relação ao tema e propósito do texto:
- a continuidade temática;
- a explicitação de informações contextuais ou de premissas indispensáveis à
interpretação;
- a explicitação das relações entre expressões mediante recursos lingüísticos
apropriados (retomadas, anáforas, conectivos), que possibilitem a recuperação da
referencia por parte do destinatário;
- realize escolhas de elementos lexicais, sintáticos, figurativos e ilustrativos,
ajustando-as ás circunstâncias, formalidades, propósitos da interação;
- utilize com propriedade e desenvoltura os padrões da escrita em função das
exigências do gênero e das condições de produção;
- analise e revise o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da
intenção comunicativa e do leitor a que se destina, redigindo tantas quantas forem as
versões necessárias para considerar o texto produzido bem escrito.
No processo de analise lingüístico, espera-se que o aluno:
- constitua um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento da linguagem
e sobre o sistema lingüístico relevante para as praticas de escuta e leitura de produção
de textos;
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- apropria-se dos instrumentos de natureza procedimental e conceitual para
análise e reflexão lingüística (delimitação e identificação de unidades, compreensão das
relações estabelecidas entre as unidades e das funções discursivas associadas a elas
no contexto);
-

Seja capaz de verificar as regularidades das diferentes variedades do português,
reconhecendo os valores sociais nelas implicados e, conseqüentemente o
preconceito contra as formas populares em oposição às formas dos grupos
socialmente favorecidos.

- HISTÓRIA:
- 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 sócias de trabalho em diferentes realidades
históricas;
- refletir sobre as transformações tecnológicas e a s modificações que elas
geram no modo de via 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;
- ter iniciativa 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 intragrupos
sociais;
- identificar e analisar lutas sociais, guerras e revoluções na História do Brasil e
do mundo;
- conhecer as principais características do processo de formação e das
dinâmicas dos estados nacionais;
- refletir sobre as grandes transformações tecnológicas e os impactos que elas
produzem na vida das sociedades;
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- localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de medida e noções
para compará-los por critérios de anterioridade, posterioridade e simultaneidade;
- debate idéias e expressá-las por escrito e por outras formas de comunicação;
- utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares;
-

ter iniciativas e autonomia na realização de trabalhos individuais e coletivos.

- GEOGRAFIA –
- reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis próprios e
que o espaço geográfico resulta das interações entre elas, historicamente definidas;
- compreender a escala de importância no texto e no espaço do local e do global
e da multiplicidade de vivencias com os lugares;
- reconhecer a importância da cartografia como uma fonte 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 dê 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 partes 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 a transformam, identificando suas determinações nas
relações de trabalho nos hábitos cotidianos nas formas de se expressar e no lazer;
- conhecer e utilizar fontes de informação escritas e imagéticas, utilizando, para
tanto, alguns procedimentos básicos;
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- 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 com o meio em que vive,

evitando o desperdício e percebendo os cuidados que se devem ter na preservação e
na conservação da natureza.
- CIÊNCIAS –
- reconhecer que a humanidade 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 sua 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;
- caracterizar as condições e as diversidades de vida no planeta Terra em
diferentes espaços, particularmente nos ecossistemas brasileiros;
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- interpretar situações de equilíbrio e desequilíbrio ambiental relacionando
informações sobre a interferência do ser humano e a dinâmica das cadeias alimentares;
- 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 cientifico 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 geocêntricas e heliocêntricas explicam os
movimentos dos corpos celestes, relacionando esses movimentos os dados de
observação e à importância histórica dessas diferentes visões;
- compreender a historia evolutiva dos seres vivos, relacionando-as aos
processos de formação do planeta;
- caracterizas 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;
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- 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.

- MATEMÁTICA –
- Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que levem o aluno a:
- ampliar e construir novos significados para os números – naturais inteiros e
racionais – a partir de sua utilização no contexto social e da análise de alguns
problemas históricos que motivaram sua construção;
- resolver situações-problemas envolvendo números naturais, inteiros, racionais
e a partir delas ampliar e construir novos significados da adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;
- identificar, interpretar e utilizar diferentes representações dos números naturais,
racionais e inteiros, indicadas por diferentes notações, vinculando as aos contextos
matemáticos e não-matemáticos;
- selecionar e utilizar procedimentos de calculo (exato ou aproximado, mental ou
escrito) em função da situação-problema proposta;
- Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que leva o aluno a:
- reconhecer que representações algébricas permitem expressar generalizações
sobre propriedades das operações aritméticas, traduzir situações-problema e favorecer
as possíveis soluções;
- traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem algébrica e
vice-versa, generalizando regularidades de identificar os significados das letras;
- utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas propriedades
para construir estratégias de calculo algébrico;
- Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que levem o aluno a:
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- resolver situações-problema de localização e deslocamento de pontos no
espaço, reconhecendo nas noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo e de
perpendicularismo elementos fundamentais para a constituição de sistemas de
coordenadas cartesianas;
- estabelecer relações entre figuras espaciais e suas representação planas,
envolvendo a observação das figuras sobre diferentes pontos de vista, construindo e
interpretando suas representações;
- resolver situações-problema que envolvam figuras geométricas planas,
utilizando procedimentos de decomposição e composição, transformação, ampliação e
redução;
- Da competência métrica, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que levem o aluno a:
- ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas a
partir de sua utilização no contexto social e da análise de alguns dos problemas
históricos que motivaram sua construção;
- resolver problemas que envolvam diferentes grandezas, selecionando unidades
de medida e instrumentos adequados à precisão requerida;
- Do raciocínio que envolva a proporcionalidade, pro meio da exploração de
situações de aprendizagem que levem o aluno a:
- observar a variação entre grandezas, estabelecendo relações entre elas e
construir

estratégias

de

solução

para

resolver

situações

que

envolvam

a

proporcionalidade;
- Do raciocínio combinatório, estatístico e probabilístico, por meio da exploração
de aprendizagem que levem o aluno a:
- coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas e
gráficos, formular argumentos convincentes, tendo por base a analise de dados
organizados em representações matemáticas diversas;
- resolver situações-problemas que envolvam o raciocínio combinatório e a
determinação da probabilidade de sucesso de um determinado evento por meio de uma
razão;
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- Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que levem o aluno a:
- ampliar e consolidar os significados dos números racionais a partir dos
diferentes usos em contextos sociais e matemáticos e reconhecer que existem números
que não são racionais;
- resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, racionais e
irracionais, ampliando

e

consolidando os significados da adição,

subtração,

multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;
- selecionar e utilizar diferentes procedimentos de cálculos 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:
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- 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 cálculo da área de superfícies planas e para
calculo de volumes de sólidos geométricos (prismas retos e composições destes
prismas);
- Do raciocínio proporcional, por meio da exploração 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-problemas que envolvam a variação de grandezas direta ou
inversamente proporcionais, utilizando estratégias não-convencionais e convencionais,
como as regras de três;
- Do raciocínio estatístico e probabilístico, por meio da exploração de situações
de aprendizagem que levem o aluno a:
- construir tabelas de freqüência e representar graficamente dados estatísticos,
utilizando diferentes recursos, bem como elaborar conclusões a partir da leitura,
analise, interpretação de informações apresentadas em tabelas e gráficos;
- construir um espaço amostral de eventos equiprováveis, utilizando o principio
multiplicativo ou simulações, para estimas a probabilidade de sucesso de um dos
eventos.
-

EDUCAÇÃO FÍSICA –

-

Predisposição cooperação e solidariedade (ajudar o outro, dar segurança,
contribuir com um ambiente favorável ao trabalho).

-

Predisposição ao diálogo (favorecer a troca de conhecimentos, não sonegar
informações úteis ao conhecimento do outro, valorizar o diálogo na resolução de
conflitos, respeitar a opinião do outro);

-

Valorização da cultura popular e nacional;
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-

Predisposição para a busca do conhecimento, d diversidade de padrões, da
atitude crítica em relação aos padrões impostos, do reconhecimento aos outros
padrões pertinentes a diferentes contextos;

-

Respeito a si e ao outro (próprios limites corporais, desempenho, interesse,
biótipo, gênero, classe social, habilidade, erro, etc.)

-

Valorização do desempenho esportivo de um modo geral, sem ufanismo ou
regionalismo;

-

Predisposição para experimentar situações novas ou que envolvam novas
aprendizagens;

-

Predisposição para cultivar algumas práticas sistemáticas (exercícios técnicos, de
manutenção da capacidade física, etc.)

-

Aceitação da disputa como um elemento da competição e não como uma atitude
de rivalidade frente aos demais;

-

Predisposição em aplicar os conhecimentos técnicos e táticos;

-

Valorização do próprio desempenho em situações de competitivas desvinculadas
do resultado;

-

Reconhecimento do desempenho do outro como subsidio para a própria
evolução, como parte do processo de aprendizagem (diálogo de competências);

-

Disposição em adaptarem-se regras, materiais e espaço visando à inclusão do
outro (jogos, ginásticas, esporte e etc.);

-

Predisposição para aplicar os conhecimentos adquiridos e os recursos
disponíveis na criação e adaptação de jogos, danças e brincadeiras, otimizando o
tempo disponível para o lazer, valorização da cultura corporal de movimentos
como parte do patrimônio cultural da comunidade, do grupo social e da nação;

-

Valorização do estilo pessoal e de cada um;

-

Valorização da cultura corporal do movimento como instrumento de expressão de
afetos, sentimentos e emoções;

-

Valorização da cultura corporal de movimentos com a possibilidade de obter
satisfação e prazer;
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-

Valorização da cultura corporal de movimentos como linguagem, como forma e
comunicação e interação social; relacionadas ao gênero presente nas práticas da
cultura corporal de movimentos;

-

Identificação das capacidades físicas e básicas;

-

Compreensão dos aspectos relacionada à boa postura;

-

Compreensão das relações entre as capacidades físicas e as práticas da cultura
corporal de movimentos;

-

Compreensão das técnicas de desenvolvimento e manutenção das capacidades
físicas básicas;

-

Vivencia de diferentes formas de desenvolvimento das capacidades físicas
básicas;

-

Identificação das funções orgânicas relacionadas às atividades motoras;

-

Vivencias corporais que ampliem a percepção do corpo sensível e do corpo
emotivo;

-

Conhecimento dos efeitos que atividades físicas exercem sobre o organismo e a
saúde;

-

Compreensão dos mecanismos e fatores que facilitam a aprendizagem motora;

-

Compreensão dos fatores fisiológicos que incidem sobre as características da
motricidade feminina e masculina;

-

Compreensão dos aspectos históricos sociais relacionados aos jogos, as lutas,
aos esportes e às ginásticas;

-

Participar em jogos, lutas, e esportes dentro do contexto escolar de forma
recreativa;

-

Participar em jogos, lutas, e esportes dentro do contexto escolar de forma
competitiva;

-

Vivencia de jogos cooperativos;

-

Desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras por meio das
práticas da cultura corporal de movimento;

-

Compreensão e vivencias dos aspectos relacionados a repetição e qualidade do
movimento na aprendizagem do gesto esportivo;
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-

Aquisição e aperfeiçoamento de habilidades específicas a jogos, esportes, lutas e
ginásticas;

-

Compreensão e vivencias dos aspectos técnicos e táticos do esporte no contexto
escolar;

-

Desenvolvimento da capacidade de adaptar espaços e materiais para realizar
esportes simultâneos, envolvendo diferentes objetivos da aprendizagem;

-

Vivencia de esportes individuais dentro do contexto participação e competitivos;

-

Vivencia de esportes coletivos dentro de contextos participativos e competitivos;

-

Vivencia de variados papéis, assumidos no contexto esportivo (goleiro, defesa,
atacante, técnicos, juízes, torcedores);

-

Participação

na

organização

de

campeonatos,

gincanas,

excursões

e

acampamentos dentro do contexto escolar;
-

Compreensão das diferentes técnicas, ginásticas relacionadas com diferentes
contextos históricos – culturais e com seus objetivos específicos;

-

Compreensão e vivencia dos aspectos de quantidade e qualidade relacionados
aos movimentos ginásticos;

-

Compreensão dos aspectos históricos – sociais das danças;

-

Percepção do ritmo pessoal;

-

Percepção do ritmo grupal;

-

Desenvolvimento da noção espaço/tempo vinculada ao estímulo musical e ao
silencio com relação si mesmo e ao outro;

-

Exploração de gestos e códigos de outros movimentos corporais não abordados
nos outros blocos;

-

Compreensão do processo expressivo partindo do código individual de cada para
o coletivo (mímicas, individuais, representações de cenas do cotidiano em grupo,
danças individuais, pequenos desenhos coreográficos em grupo);

-

Percepção dos limites corporais na vivencia dos movimentos rítmicos
expressivas;

-

Predisposição a superar seus próprios limites nas vivencias rítmicas e
expressivas;
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-

Vivencia das danças folclóricas e regionais compreendendo seus contextos de
manifestação (carnaval, escola de samba e seus integrantes, frevo, capoeira,
bumba meu boi);

-

Reconhecimento e apropriação dos princípios básicos na construção de
desenhos coreográficos e coreografias simples;

-

Vivencia da aplicação dos princípios básicos na construção de desenhos
coreográficos;

-

Vivencia

das

manifestações

das

danças

urbanas

mais

emergentes

e

internacionais

e

compreensão do seu contexto originário;
-

Vivencia

das

danças

populares

regionais,

nacionais,

compreensão do contexto sociocultural onde se desenvolvem;
- ARTE
- experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística;
- compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de busca
pessoal e ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a
investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas;
- experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos
diversos em arte (Artes visuais, dança, música, teatro) de modo que os utilize nos
trabalhos pessoais, identifique-os e interprete-os na apreciação e contextualize-os
culturalmente.
- construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e
conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, sabendo
receber e elaborar críticas;
- identificar, relacionar e compreender a arte como fato histórico contextualizado
nas diversas culturas, conhecendo, respeitando, e podendo observar as produções
presentes no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo
natural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos de
diferentes grupos culturais;
- observar relações entre arte e realidade, refletindo, investigando, indagando,
com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, a sensibilidade, argumentando e
apreciando arte de modo sensível;
71

- identificar, relacionar e compreender diferentes funções da arte, do trabalho e
da produção dos artistas;
- identificar, investigar e organizar informações sobre a arte, reconhecendo e
compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes
na história das diferentes culturas e etnias;
- pesquisar e saber organizar informações sobre a arte em contanto com artistas,
obras de arte, fonte de comunicação e informação.
ARTES VISUAIS
- expressar, representar idéias, emoções, sensações por meio da articulação de
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 variedade 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 encontra em múltiplas realidades (vitrines, cenário, 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;
- freqüentar e saber utilizar as fontes de documentação de arte, valorizando os
modos de preservação, conservação e restauração dos acervos das imagens e objetos
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presentes em variados meios culturais, físicos e virtuais, museus, praças, galerias,
ateliês de artísticas, centros de cultura, oficinas populares, feiras, mercados;
- 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;
-

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;

DANÇA
- construir uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização das
diversas escolhas e possibilidades de interpretação e de criação em dança que ocorrem
em sala de aula e na sociedade;
- aperfeiçoar a capacidade de discriminação verbal, visual e sinestésica e de
preparo corporal adequado em relação às danças criadas, interpretadas e assistido;
- situar e compreender as relações entre corpo dança e sociedade,
principalmente no que diz respeito ao diálogo entre a tradição e a sociedade
contemporânea;
- buscar e saber organizar, registrar e documentar informações sobre dança em
contato com artistas, documentos, livros etc., relacionando-os a suas próprias
experiências pessoais como criadores intérpretes e apreciadores de dança.
MÚSICA
- alcançar progressivo desenvolvimento musical, rítmico, melódico, harmônico,
tímbrico, nos processos de improvisar, compor, interpretar e apreciar;
- desenvolver a percepção auditiva e à memória musical, criando, interpretando e
apreciando músicas em um ou mais sistemas musicais, como: modal, tonal e outros;
- pesquisar, explorar e improvisar, compor e interpretar sons de diversas
naturezas e procedências, desenvolvendo autoconfiança, senso estético critico,
concentração, capacidade de analise e síntese, trabalho em equipe com dialogo,
respeito e cooperação;
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- fazer uso de formas de registros sonoros, convencionais ou não, na grafia e
leitura de produções musicais próprias ou de outros, utilizando algum instrumento
musical, vozes e ou sons os mais diversos, desenvolvendo variadas maneiras de
comunicação;
- utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e de comunicação
musicais,empregando conhecimentos de técnica vocal adequados a faixa etária
(tessitura, questões de muda vocal etc.);
- interpretar e apreciar musica do próprio meio sócio-cultural e as nacionais e
internacionais, que fazem parte do conhecimento musical construído pela humanidade
no decorrer de sua historia e nos diferentes espaços geográficos;
- conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito diante da variedade de
manifestações

musicais

e

analisar

as

interpenetrações

que

se

dão

contemporaneamente entre elas, refletindo sobre suas respectivas estéticas e valores;
- valorizar as diversas culturas musicais, especialmente as brasileiras,
estabelecendo relações entre a musica produzida na escola, as veiculadas pelas mídias
e as que são produzidas individualmente e ou por grupos musicais da localidade e
região; bem como procurar a participação em eventos musicais de cultura popular,
shows, concertos, festivais, apresentações musicais diversas, buscando enriquecer
suas criações, interpretações musicais e momentos de apreciação musical;
- discutir e refletir sobre as preferências musicais e influencias do contexto sóciocultural, conhecendo usos e funções da musica em épocas e sociedades distintas,
percebendo as participações diferenciadas de gênero, minorias e etnias;
- desenvolver maior sensibilidade e consciência estética - critica diante do meio
ambiente sonoro, trabalhando com paisagens sonoras de diferentes tempos e espaços,
utilizando conhecimentos de ecologia acústica;
- refletir e discutir os múltiplos aspectos das relações comunicacionais dos
alunos com a musica produzida pelos meios tecnológicos contemporâneos (que trazem
novos paradigmas perceptivos e novas relações de tempo / espaço), bem como com o
mercado cultural (indústria de produção, distribuição e formas de consumo);
- adquirir conhecimento sobre profissões e profissionais da área musical,
considerando diferentes áreas de atuação e características de trabalho.
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TEATRO
- compreender o teatro em suas dimensões artística, estética, histórica, social e
antropológica;
- compreender a organização dos papeis sociais em relação aos gêneros
(masculino e feminino) e contextos específicos como etnias, diferenças culturais, de
costumes e crenças, para a construção da linguagem teatral;
- improvisar com os elementos da linguagem teatral, pesquisar e otimizar
recursos materiais disponíveis na própria escola e na comunidade para atividade
teatral;
- empregar vocabulário apropriado para a apreciação e caracterização dos
próprios trabalhos, dos trabalhos dos colegas e de profissionais do teatro;
- conhecer e distinguir diferentes momentos da historia do teatro, os aspectos
estéticos predominantes, a tradição dos estilos e a presença dessa tradição na
produção teatral contemporânea;
- conhecer a documentação existente nos acervos e arquivos públicos sobre o
teatro, sua historia e seus profissionais;
- acompanhar, refletir, relacionar e registrar a produção teatral construída na
escola, a produção teatral local, as formas de representação dramáticas veiculadas
pelas mídias e as manifestações da critica sobre essa produção;
- estabelecer relação de respeito, compromisso e reciprocidade com o próprio
trabalho e com trabalhos de colegas na atividade teatral na escola;
- conhecer sobre as profissões e seus aspectos artísticos, técnicos e éticos, e
sobre os profissionais da área do teatro;
- reconhecer a pratica do teatro como tarefa coletiva de desenvolvimento da
solidariedade social.
- INGLÊS
- 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 mundo histórico;
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- 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 ou interagir e as visões de seu próprio
mundo, possibilitando maior entendimento de um mundo plural e de seu próprio papel
de cidadão de seu país e do mundo;
- reconhecer que o aprendizado de uma língua 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 critica dos usos que se fazem da
língua estrangeira que se 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;

- ENSINO RELIGIOSO
- compreensão de que todas as pessoas precisam sentir-se respeitadas e sentir
que delas se exigem respeito;
- atuação compreensiva nas situações cotidianas;
- conhecimento e compreensão da tradição religiosa e sua trajetória histórica;
- valorização da contribuição das diversas religiões;

05. CARGA HORÁRIA DO CURSO E DOS COMPONENTES CURRICULARES
. Diurno= 1200 horas – Vide Grade Curricular e quadro da carga horária dos
componentes curriculares em anexo.

II - ENSINO MÉDIO
1 - OBJETIVOS
– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, objetivando a constituição de
competências e habilidades que permitam ao educando:
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a) Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens
como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de
significados, expressão, comunicação e informação.
b) Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e
suas manifestações especifica.
c) Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens,
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função,
organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de
produção e recepção.
d) Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora
de significação e integradora da organização do mundo e da própria
identidade.
e) Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de
acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.
f) Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação
associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão
suporte aos problemas que se propõem solucionar.
g) Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de
diferentes meios de comunicação, linguagens e códigos, bem como a função
integradora que elas exercem na sua relação com as demais tecnologias.
h) Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na
sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento
e na vida social.
i) Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no
trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.
2 – Integração e seqüência dos componentes curriculares
Além de dar ao aluno a noção de que o conhecimento é um todo em seu
conjunto, a coordenação entre diversas áreas de estudo ensinará maior motivação e
enriquecimento do docente e do alunado quando perceberem a integração e a
seqüência entre os componentes curriculares, facilitando o ensino, o estudo e a
aprendizagem.
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3 - Competências das Áreas de Conhecimentos
Língua Portuguesa – Conteúdos e Habilidades
- Esferas de atividades sociais da linguagem;
- Leitura e expressão escrita;
- Funcionamento da Língua;
- Compreensão e discussão oral;
-

Conceitos e procedimentos subjacentes às práticas de linguagem;

-

Escrita de textos orais e leituras de textos escritos;

-

Produções de textos orais e escritos;

-

Análise lingüística;

-

Conceitos literários (manifestações culturais).
Espera-se que, os alunos façam uso de diferentes tipos textuais, priorizando a

tipologia expositiva, e desenvolvam as seguintes habilidades:
- Relacionar o uso da norma padrão as diferentes esferas de atividade social;
- Identificar idéias- chave em um texto, concatenando-as na elaboração de uma
síntese;
- Elaborar projetos escritos para executar atividades;
- Elaborar sínteses de textos verbos-visuais, compreendendo a linguagem como
realização cotidiana em circulação social por meio de gêneros textuais de diferentes
tipologias;
- Reconhecer os elementos básicos da narrativa literária;
- Reconhecer a língua portuguesa como realidade histórica, social e geográfica,
como manifestação do pensamento, da cultura e identidade de um individuo, de um
povo e de uma comunidade;
- Elaborar estratégias de leitura e de produção de textos diversos (verbais e não
verbais) respeitando as suas diferentes características de gênero e os procedimentos
de coesão e coerência textuais;
- Relacionar linguagem verbal literária com linguagem não verbal;
- Construir sentido pela comparação entre textos a partir de diferentes relações
intertextuais;
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- Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das
diferentes classes morfológicas estudadas no bimestre: verbo, adjetivo e substantivo.
- Adaptar textos em diferentes linguagens, levando em conta aspectos
lingüísticos, históricos e sociais;
- Reconhecer características básicas do texto dramático teatral
- Avaliar a própria expressão oral ou alheia durante ou após situações de
interação fazendo os ajustes necessários;
- Analisar textos que transcrevam a fala ou que fazem interagir linguagens verbal
e não verbal, tais como sãs relações entre legenda e fotografia;
- Distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre o
texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico,
social e político;
- Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de
construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significados de
leituras criticas em diferentes situações;
- Estabelecer relações entre as informações do texto lido com outras de
conhecimento prévio;
- Identificar em textos o uso de tempos verbais no eixo do presente ou do
pretérito para reconhecer eventos anteriores e posteriores a esses tempos;
- Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso do verbo;
- Utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do texto: estabelecer o tema;
pesquisar idéias e dados; planejar a estrutura; formular projeto de texto.
- Construir um conceito de literatura a partir de sua dimensão semiótica,
compreendendo-o como sistema intersemiotico;
- Reconhecer diferentes elementos internos e externos que estruturam uma entrevista,
apropriando-se deles no processo de construção do sentido;
- Reconhecer marcas da alteridade do coenunciador presentes no texto;
- Identificar e explicar as diferenças entre comedia e tragédia;
Reconhecer, em contos, entrevistas e poemas, marcas lingüísticas que singularizam os
diferentes gêneros;
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- Identificar os efeitos de sentido resultantes do uso de determinados recursos
expressivos em contos, entrevistas e poemas;
- Reconhecer características básicas do poema lírico;
- Posicionar-se criticamente diante do texto do outro, defendendo ponto de vista
coerente a partir de argumentos;
- Analisar os efeitos semânticos produzidos pelo uso das diferentes classes
morfológicas e discursivas: verbos, conectores, pronomes, artigos e numerais;
- Reconhecer e analisar a expressão literária popular, estabelecendo diálogos
intertextuais com a produção literária erudita;
- Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da
linguagem verbal;
- Compreender a língua portuguesa como língua materna geradora de significação e
integradora da organização do mundo e da própria identidade;
- Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e em
outros contextos relevantes da vida;
- Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos contextos,
mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de
produção, recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e
propagação das idéias e escolhas, tecnologias disponíveis);
- Recuperar, pelo estudo do texto literário as formas instituídas da construção do
imaginário coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações
preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial;
- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus
códigos sociais, contextuais e lingüísticos;
- Considerar a língua portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas
sociais e como representação simbólica de experiências humanas manifestas nas
formas de sentir, pensar e agir na vida social;
- Entender os impactos das tecnologias da comunicação, em especial da língua
escrita, na vida, nos processos de produção no desenvolvimento do conhecimento e na
vida social.
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INGLÊS – Conteúdos e Habilidades
- Informação no mundo globalizado: anglofonia, o jornal, caderno de entretenimento,
noticias e leads;
- Intertextualidade e Cinema: Filmes e programas de TV; propaganda e consumo;
Cinema e preconceito; cinema e literatura;
- O mundo do trabalho: trabalho voluntario; emprego; profissões do século XXI;
construção do currículo vitae;
- Textos para leitura e escrita
- Produção de textos
Espera-se que os alunos desenvolvam as seguintes habilidades:
- Ler, compreender, analisar e interpretar: paginas da internet sobre programas de
intercambio, depoimentos, e-mails, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário e diálogos,
informes de lazer, programação de entretenimento, horóscopos, palavras cruzadas,
piadas, sinopses e resenhas criticas de filmes, roteiros, anúncios ou propagandas
publicitárias, entrevistas legendas de filmes, conto literário, relatos de experiências,
páginas da internet, boletins informativos, inferindo seus traços característicos, bem
como suas finalidades e usos sociais;
- Identificar os países que utilizam o inglês como língua materna e a influencia dessa
língua no Brasil;
- Identificar informações sobre os países cuja língua oficial é o inglês e compará-las
com as de países de expressão em língua portuguesa;
- Compreender os conceitos de língua estrangeira e de língua franca e refletir sobre o
papel da aprendizagem de línguas estrangeiras no mundo;
- Reconhecer o uso do simple present em textos informativos;
- Reconhecer os usos de algumas preposições em contexto: respect for, besed on, in
the world , adopted at, threatened by;
- Reconhecer o uso dos conectivos consequently, when e before;
- Usar formas verbais do presente simples e do passado simples em um texto
informativo;
- Reconhecer os usos dos pronomes interrogativos;
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- Produzir um texto informativo para um programa de intercâmbio cultural voltado a
estudantes que queiram estudar português no Brasil e para a coluna de sugestões de
lazer e cultura de um jornal, compreendendo a produção como um processo em etapas
de elaboração e reelaboração;
- Relacionar definições as palavras ligadas ao tema (jornal e jargão jornalístico)
- Relacionar conteúdos de manchetes as suas respectivas seções em um jornal;
- Identificar as características de organização de uma manchete e de uma nota de
correção em um jornal;
- Inferir o significado de abreviações apoiando-se em pistas presentes no texto e na
mobilização de conhecimentos prévios;
- Identificar a tradução, a definição, a antonímia e a sinonímia como diferentes
processos pelos quais é possível explicar o significado de uma palavra;
- Identificar os usos dos pronomes interrogativos;
-Utilizar os conhecimentos de língua e de gênero para participar de projeto de
montagem de um jornal;
- Identificar em um anúncio de emprego, as diferentes habilidades solicitadas;
- Comparar gêneros de textos distintos, identificando suas características.
ARTES – Conteúdos e Habilidades
Arte, cidade e patrimônio cultural
- Heranças culturais; patrimônio cultural imaterial e material; estética do cotidiano;
tradição e ruptura; ligação arte e vida; arte contemporânea;
- Preservação e restauro; políticas culturais; educação patrimonial;
- Arte pública; intervenções urbanas; grafite; pichação; monumentos históricos;
Intervenção em Arte: projetos poéticos na escola e arte e ação;
O encontro entre arte e o público;
Tempo de fazer, gestando o mostrar;
O mostrar anunciando: a produção poética na escola
Espera-se que os alunos desenvolvam as habilidades:
- Investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural no contexto da cultura
urbana;
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- Identificar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e
imateriais;
Operar com imagens, idéias e sentimentos por meio dos processos de criação em Arte,
gerando sua expressão em artes visuais, música, teatro e dança;
- Analisar o lugar-espaço-escola como modo de fazer uma leitura-sondagem detonadora
de questões propositoras para a intervenção;
- Investigar o encontro entre arte e o público na dimensão da mediação cultural, como
experiência estética a ser compartilhada;
- Identificar espaços e formas de integração entre arte e público;
- Analisar a mediação cultural, como abertura de possíveis canais de interação
comunicativa e de diálogo entre o público e as artes visuais, a música, o teatro ou a
dança.
- Reconhecer a invenção poética durante o fazer da construção artística;
- Analisar a materialidade em Arte e utilizar suas possibilidades em processos de criação
e forma-conteúdo nas linguagens das artes visuais, da música, do teatro ou da dança;
- Elaborar, realizar, mostrar e documentar um projeto poético.
EDUCAÇÃO FÍSICA – Conteúdos e Habilidades
Esporte: sistemas de jogos e táticas em uma modalidade coletiva já conhecida dos
alunos e sua importância no desempenho esportivo e na apreciação do esporte como
espetáculo;
Corpo e Saúde: padrões e estereótipos de beleza corporal, indicadores que levam a
construção de representações sobre o corpo e beleza.
Atividade rítmica: ritmo vital e ritmo como organização expressiva do movimento no
esporte, na luta, na ginástica e na dança; manifestações e representações da cultura
rítmica nacional;
Ginástica: práticas contemporâneas (ginásticas aeróbica, localizada e outras; técnicas e
exercícios;
Contemporaneidade: corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito;
Luta: capoeira, judô, tae kwon, boxe...;
Lazer e trabalho: saúde e trabalho.
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Espera-se que os alunos desenvolvam as habilidades:
- Vivenciar sistemas de jogo e preceitos táticos e elaborar estratégias táticas inerentes a
modalidade;
- Reconhecer e criticar o impacto dos padrões e estereótipos de beleza corporal sobre
si e seus pares;
- Identificar indicadores que levam a construção de representações culturais sobre o
corpo e beleza;
- Identificar contribuições da alimentação

e do exercício no desenvolvimento e no

controle da obesidade;
- Reconhecer a prática de ginásticas como possibilidade do Se-movimentar
- Identificar e reconhecer os efeitos do treinamento físico sobre os sistemas orgânicos;
- Identificar como a capacidade funcional, o aquecimento prévio, a alimentação
balanceada e o uso de uniforme equipamento de proteção contribuem para a prática
segura de exercícios; esportes;
- Identificar, nomear, reconhecer e valorizar o conhecimento das técnicas e táticas da
modalidade de luta trabalhada como fator importante na apreciação do espetáculo
esportivo;
- Apreciar e analisar movimentos característicos do hip-hop e caracterizar como
expressão sócia cultural;
- Identificar os diferentes estilos de street dance ; criar e nomear passos e movimentos
característicos da modalidade;
- Reconhecer motivos pelos quais a ginástica laboral contribui para a prevenção de
doenças relativas ao seu trabalho;
- Reconhecer etapas do processo histórico de desenvolvimento das diferentes
manifestações para as diferentes regiões brasileiras (danças; esportes, e outros);
- Documentar as atividades realizadas, vinculando esse registro à preservação do
processo histórico da unidade escolar;

2 - OBJETIVOS
– Ciências Humanas e suas Tecnologias, objetivando a constituição de
competências e habilidades que permitam ao educando:
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História e Geografia: Conteúdos e Habilidades
Disciplinas

que

por

fundirem-se

no

Espaço/tempo,

matem

afinidades.

Importantes serão também as coordenações entre História Geografia, Ciências Físicas
e Biológicas com educação artística, atividades úteis na concretização de conceitos
históricos e geográficos e os da área de ciências, educação artística, ajudará no
preparo de linha do tempo, mapas, ilustrações de conteúdos históricos geográficos e
científicos por meio de história em quadrinhos com tais conteúdos, usando a
criatividade do aluno.

HISTORIA
Pré-história: Sul-americana, brasileira e regional; o Oriente Próximo e o surgimento
das primeiras cidades;
Civilização Grega: a constituição da cidadania clássica e o regime democrático; os
excluídos do regime democrático;
Democracia e escravidão no mundo antigo e no mundo contemporâneo;
O império de Alexandre e a fusão cultural do Oriente com o Ocidente;
A civilização romana e as migrações bárbaras;
Império Bizantino e o mundo árabe;
Os Francos e o Império de Carlos Magno;
Sociedade Feudal: características sociais, econômicas, políticas e culturais;
Renascimento comercial e urbano e formação das monarquias nacionais;
Expansões européias nos séculos XV e XVI;
Renascimento; Reforma e Contra-reformas; Encontros entre os europeus e as
civilizações da África, da Ásia, e da América;
Sistemas coloniais europeus; Revolução Inglesa; Iluminismo; Independência dos
estados; Revolução Francesa e processos de independência e formação territorial na
América Latina; Revolução industrial Inglesa e a luta por direitos sociais no século XIX
(socialismo, comunismo e anarquismo)
Estados Unidos da América no século XIX; Segundo reinado no Brasil;
Imperialismo, Gobineau e o racismo; Primeira Guerra Mundial; Revolução Russa;
Nazismo e Racismo;
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A crise econômica de 1929 e seus efeitos mundiais; a guerra civil Espanhola; Segunda
Guerra Mundial; o período Vargas (Olga Benário e Luis Carlos Prestes);
O mundo pós-Segunda e a Guerra Fria;
Movimentos sociais e políticos na América Latina e no Brasil nas décadas de 1950 e
1960 (Revolução Cubana, Movimento operário no Brasil);
Golpes Militares no Brasil e na América Latina (tortura e direitos humanos);
As manifestações culturais de resistência aos governos autoritários nas décadas de
1960 e 1970;
O papel da sociedade civil e dos movimentos sociais na luta pela redemocratização
brasileira ( o movimento das “Direta Já”, a questão agrária na Nova República);
O neoliberalismo no Brasil
- Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversas 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 concepções de tempo e as diversas formas de periodização do
tempo cronológico reconhecendo-as como construções culturais e históricas.
- Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos
processos históricos.
- Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do
reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como
sujeito e como produtos dos mesmos.
- Atuar sobre os processos de construção na memória social, partindo da crítica dos
diversos “lugares da 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.
- Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de
sucessão e/ou de simultaneidade.
- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.
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- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com
o passado.

GEOGRAFIA
Os sentidos da globalização: as mudanças das distâncias geográficas e os processos
migratórios; a globalização e as redes geográficas;
A economia global: organismos econômicos internacionais; as corporações
transnacionais; os fluxos do comércio mundial e econômicos na escala mundial;
Natureza e riscos ambientais: Estruturas e formas do Planeta Terra; o Relevo Terrestre
(agentes internos e externos – os movimentos da crosta, clima e intemperismo);
Riscos e catástrofes em um mundo desigual;
Globalização e urgência ambiental: os biomas terrestres; a nova escala dos impactos
ambientais e os tratados internacionais sobre o meio ambiente;
Território brasileiro: a gênese geoeconômica, as fronteiras brasileiras, do “arquipélago”
Ao “continente”;
O Brasil no sistema internacional: mercados internacionais e agenda externa brasileira;
Recursos naturais e gestão do território: a placa tectônica sul-americana e o modelado
do relevo brasileiro, os domínios morfoclimáticos e as bacias hidrográficas, gestão
pública dos recursos naturais;
Regionalização do espaço mundial: as regiões da Organização das Nações Unidas, o
conflito Norte e Sul, globalização e regionalização econômica;
Choques de civilizações: geografia das religiões, a questão étnico-cultural, América
Latina;
A África no mundo global: o continente africano, África- sociedade em transformação,
África e Europa, África e América;
Geografia das redes mundiais: os fluxos materiais, de ideais e informação, as cidades
globais;
Uma geografia do crime: o terror e a guerra global, a globalização do crime
- Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos,
tabelas, etc), considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos
espaciais e ou especializados.
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- Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográficas e geográficas, freqüência dos
fenômenos naturais humanos.
- Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação,
identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território.
- Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos
processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de
Trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes
sociais.
- Analisar e comparar, interdisciplinar mente as relações entre preservação e
degradação da vida do planeta.
- Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual
a sua essência, ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes tempos, e
os processos contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes agentes, que
resultam em profundas mudanças na organização e no conteúdo do espaço.
- Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia.
- Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais e
econômicas, culturais no seu “lugar-mundo”, comparando, analisando e sintetizando a
densidade das relações e transformações que tornam concretas e vividas a realidade.

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

Formação integral do ser humano valorizando seu projeto existencial;

-

Despertar uma atitude filosófica faces às questões globais: admiração, dúvidas
metódicas e insatisfação moral;

-

Compreender o ser humano como complexo dentro das organizações sociais.

-

Representação e comunicação, investigação, compreensão e contextualização
sócio-cultural;
As áreas da Filosofia e outras formas de conhecimento (Mito, Cultura, Religião,

Arte e Ciência).
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- Introdução a Filosofia Política (Socialismo, Anarquismo e Liberalismo);
- Filosofia Política: democracia e cidadania, desigualdade social e ideológica,
democracia e justiça social, direitos humanos, participação política;
- Introdução a ética (o eu racional, autonomia e liberdade);
- Introdução a Teoria do Indivíduo;
- Tornar-se Individuo;
- Condutas massificadas e Alienação moral;
- Filosofia, Política e Ética: humilhação, velhice e racismo; homens e mulheres; filosofia
e educação;
- Desfios éticos contemporâneos: a Ciência e a condição humana
- O que é filosofia: superação de preconceitos em relação a Filosofia e definição e
importância para a cidadania;
- O homem como ser de natureza e de linguagem;
- O homem como ser político e a desigualdade entre os homens como desafio da
política;
- Características do discurso filosófico: comparação com o discurso religioso, com o
discurso científico e com o discurso da literatura
- Três concepções de liberdade: libertarismo, determinismo, dialética;

SOCIOLOGIA
Ciência Humana como produtora de conhecimentos específicos, uma mediação
indispensável para atingir o objetivo de incrementar a participação consciente, racional
e bem informada dos cidadãos nos assuntos públicos. Levar o aluno a compreender
quem ele é enquanto membro da sociedade brasileira.
- O aluno na sociedade e a Sociologia: sociologia e o trabalho do sociólogo, o processo
de desnaturalização ou estranhamento da realidade, como pensar diferentes
realidades, o homem como ser social;
- O que permite o aluno a viver em sociedade: interação em grupos sociais, como
família, escola, vizinhança, trabalho nas suas relações e interações sociais para a
socialização e o processo de construção da identidade;
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- O que nos une como humanos e o que nos diferencia: a unidade do Homem e as
diferenças entre os homens – o que nos diferencia como humanos;
- Conteúdos simbólicos da vida humana: cultura (características) e a humanidade na
diferença;
- O que nos desiguala como humanos: da diferença a desigualdade (comparação entre
os dois conceitos) e etnias, classes sociais, gêneros e gerações;
- De onde vem a diversidade social brasileira: diversidade nacional e regional; a
formação da diversidade (migração, emigração e imigração);
- Qual a importância da cultura na vida social: cultura, consumo, consumismo,
comunicação de massa e construção da identidade pelos jovens;
- Qual a importância do trabalho na vida social brasileira: o trabalho como mediação e
divisão social do trabalho, processo de trabalho e relações de trabalho;
- O aluno em meio aos significados da violência no Brasil: O que é violência (violências
simbólicas, físicas e psicológicas); diferentes formas de violência (doméstica sexual e
na escola);
- O que é cidadania: o significado de ser cidadão ontem e hoje, direitos civis, sociais e
humanos; deveres e direitos do cidadão – a Constituição Brasileira de 1988;
- Qual a importância da participação política: formas de participação popular na história
do Brasil e movimentos sociais contemporâneos (movimento operário e sindical,
movimentos populares urbanos e dos trabalhadores sem-terra, “novos” movimentos
sociais- negro, feminista, ambientalista, GLBT);
- Qual é a organização política do Estado brasileiro: estado e governo, formas e
sistemas de governo, organizações dos poderes (executivo legislativo e judiciário);
eleições e partidos políticos;
- O que não é cidadania: desumanização e coisificação do outro, reprodução da
violência e da desigualdade social, papel social e politicamente transformador da
esperança e do sonho.
3 - OBJETIVOS
– Ciências da Natureza e suas Tecnologias, objetivando a constituição de
competências e habilidades que permitam ao educando:
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O estudo de Ciências Naturais tem como de seus papeis principais a preparação
dos jovens cidadãos para enfrentar os desafios de uma sociedade em mudança. O
acesso a esse conhecimento os habilita a posicionar diante das modificações do mundo
em que vivem como para compreender os fenômenos observáveis na Natureza e no
Universo. Permite ao educando entender o mundo e os contextos vividos, como os da
biosfera e do nosso Planeta. Partilhar essa visão de mundo é um dos sentidos das
ciências. A escola deve proporcionar aos estudantes conhecimentos e instrumentos
consistentes, permitindo-lhes desenvolver critérios para decisões pessoais, para
analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos de seu cotidiano, de modo a
desenvolver consciência ampla dos valores envolvidos, inclusive os morais e éticos,
sem desconsiderar sua formação científica.

BIOLOGIA
- A interdependência da vida – os seres vivos e suas interações: manutenção da vida,
fluxos de energia e matéria (cadeia e teia alimentares, níveis tróficos, ciclos
biogeoquímicos), ecossistemas, populações e comunidades (ecossistemas terrestres e
aquáticos e suas características básicas, densidade de populações e relações de
competição e de cooperação);
- A interdependência da vida – a intervenção humana e os desequilíbrios ambientais:
fatores de problemas ambientais (densidade e crescimento da população, mudança nos
padrões de produção e de consumo, interferência nos ciclos naturais – efeito estufa,
mudanças climáticas, uso de fertilizantes); problemas ambientais contemporâneos
(poluidores do ar, da água, do solo, condição do solo, da água e do ar nas regiões do
Brasil, destino do lixo e do esgoto, tratamento da água, ocupação do solo e qualidade
do

ar, interferência

humana,

tecnologias

para

a

sustentabilidade

ambiental,

compromissos de recuperação de ambientes);
- Qualidade de vida das populações humana – a saúde individual e coletiva: o que é
saúde como bem-estar físico, mental e social e seus condicionantes (alimentação,
moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho, educação, transporte e lazer);
- Agressões a saúde e saúde ambiental: doenças, medidas de promoção da saúde e
prevenção de doenças; saneamento básico e suas tecnologias;
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- Identidade dos seres vivos – organização celular e funções vitais básicas: a
organização celular da vida – característica fundamental de todas as formas vivas e o
funcionamento dos tipos básicos de células; as funções vitais básicas – o papel da
membrana na interação entre célula e ambiente, processos de obtenção de energia
pelos seres vivos (fotossíntese e respiração), mitose e meiose;
- Transmissão da vida e mecanismos de variabilidade genética e hereditariedade:
mecanismos (reprodução sexuada e processo meiótico), os fundamentos da
hereditariedade e genética humana e saúde (teoria cromossômica da herança e
alterações, grupos sanguíneos, distúrbios metabólicos, tecnologias na prevenção de
doenças metabólicas;
- DNA – a receita da vida e seu código: estrutura e atuação;
- DNA – tecnologias de manipulação: biotecnologia, transferência do DNA e engenharia
genética;
- Diversidade da vida – o desafio da classificação biológica: critérios de classificação,
taxonomia e conceito de espécie e os cinco reinos;
- Diversidade da vida e especificidades dos seres vivos: biologia das plantas e dos
animais (evolução, angiospermas, reprodução, funções vitais dos animais e do
organismo humano, sexualidade);
- Origem e evolução da vida – hipóteses e teorias: hipóteses sobre a origem da vida,
idéias evolucionistas e evolução biológica (Darwin e Lamark), mecanismos da evolução
das espécies, fatores que interferem na constituição genética e grandes linhas da
evolução;
- Origem e evolução da vida – evolução biológica e cultural: a origem do ser humano e
a evolução cultural, intervenção humana na evolução.
-

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

-

Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia.

-

Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos em estudo.

-

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

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

-

Expressar dúvidas, idéias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos.

-

Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em biologia, elaborando
conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações.

-

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

-

Relacionar os diversos conteúdos conceituais de biologia (lógica interna) na
compreensão de fenômenos.

-

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

-

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

-

Formular

questões,

diagnósticos

e

propor

soluções

para

problemas

apresentados, utilizando elementos da biologia.
-

Utilizar noções e conceitos da biologia em novas situações de aprendizado
(existencial ou escolar).

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento
tecnológico, considerando a preservação da vida, as condições de vida e as
concepções de desenvolvimento sustentável.
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FÍSICA
- Movimentos – Grandezas, variações e conservações: identificação, caracterização e
estimativa de grandeza do movimento, quantidade de movimento linear, variação e
conservação, leis de Newton, trabalho e energia mecânica, equilíbrio estático e
dinâmico;
- Universo, Terra e Vida: constituintes do Universo, interação gravitacional,
Sistema Solar, Universo, evolução, hipóteses e modelos;
- Calor, ambiente e usos de energia: calor, temperatura e fontes de energia, clima e
aquecimento, calor como energia, fontes de energia da Terra, o ciclo de enrgia no
Universo e as fontes terrestres de energia;
- Som, imagem e comunicação: som (características físicas e fontes), luz
(características físicas e fontes), luz e cor, ondas eletromagnéticas, transmissões
eletromagnéticas;
- Equipamentos elétricos: circuitos elétricos, campos e forças eletromagnéticas, motores
e geradores, produção e consumo elétricos;
- Matéria e radiação: matéria, propriedades e constituição, átomos e radiações, núcleo
atômico e radiatividade, partículas elementares, eletrônica e informática.
-

Compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos.

-

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

-

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

-

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

-

Desenvolver a capacidade de investimento físico. Classificar, organizar,
sistematizar. Identificar regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza,
compreender conceito de medir, fazer hipóteses, testar.

-

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

Compreender o físico presente no mundo vivenciar e nos equipamentos e
procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos.

-

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

-

Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber
científico.

-

Reconhecer à física enquanto construção humana, aspectos de sua história e
relações com o contexto cultural, social, político e econômico.

-

Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia.

-

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

-

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

QUÍMICA
-

Transformação química na natureza e no sistema produtivo: transformações
químicas no dia a dia, reconhecimento e caracterização das transformações
químicas, combustíveis – transformação química, massas envolvidas e produção
de energia, reações de combustão, primeiras idéias sobre a constituição da
matéria, metais – processos de obtenção, representação de transformações
químicas e relações quantitativas;

-

Materiais e suas propriedades: água e seu consumo pela sociedade,
propriedades da água para o consumo humano, relações quantitativas envolvidas
nas transformações químicas em soluções, relações estequiométricas, o
comportamento dos materiais e os modelos de átomo, relações entre
propriedades das substâncias e suas estruturas, interações e algumas
propriedades dos materiais, metais e sua utilização em pilhas e na galvanização,
relação entre a energia elétrica e as estruturas das substâncias em
transformações químicas;
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-

Atmosfera como fonte de materiais para uso humano: extração de materiais úteis
da atmosfera, produção da amônia, estudos e compreensão sobre extensão das
transformações químicas;

-

Hidrosfera e Biosfera como fonte de materiais para uso humano: extração de
materiais úteis da atmosfera, força de ácidos e bases, reação de neutralização,
recursos vegetais para a sobrevivência humana, proteínas lipídios, gás natural,
carvão mineral e petróleo;

-

O que o ser humano introduz na atmosfera, hidrosfera e biosfera: poluição,
perturbações, ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável.

-

Descrever as transformações químicas em línguas discursivas.

-

Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual.

-

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

-

Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em química:
gráficos, tabelas, relações matemáticas.

-

Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes apara o
conhecimento da química (livro, computado, jornais, manuais, etc).

-

Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica
(lógico-empírica).

-

Compreender os fatos químicos dentro de uma visão microscópica (lógicoformal).

-

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

-

Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais e outros
(classificação, seriação e correspondência em química).

-

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

-

Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionado à química,
selecionando procedimentos experimentais pertinentes.
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-

Desenvolver conexões hipotéticas – lógicas que possibilitem previsões a cerca
das transformações químicas.

-

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

-

Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural.

-

Reconhecer as relações, o desenvolvimento científico e tecnológico da química e
aspectos sócios-políticos-culturais.

-

Reconhecer os limites étnicos e morais que podem estar envolvidos no
desenvolvimento da química e da tecnologia.

4 - OBJETIVOS
Matemática e suas Tecnologias, objetivando a constituição de competências e
habilidades que permitam ao educando:
Em todas as tarefas específicas relacionadas com o conteúdo matemático –
Números, Geometria, Relações, Álgebra, Funções, Equações, Números Complexos,
Geometria, Trigonometria, Combinatória, Matrizes, as competências gerais, norteadoras
do Currículo em todas as áreas, devem estar no foco das atenções, é por meio das
idéias fundamentais presentes nos conteúdos que busca construir uma ponte que
conduza dos conteúdos as competências pessoais:
- capacidade de expressão, que pode ser da produção de registros, de trabalhos orais e
ou escritos;
- capacidade de compreensão, de elaboração de resumos, de sínteses, de mapas, da
explicação de algoritmos;
- capacidade de argumentação, de construção de análises, justificativas de
procedimentos, demonstrações;
- capacidade propositiva, de ir além dos diagnósticos e intervir na realidade de modo
responsável e solidário;
- capacidade de contextualizar, de estabelecer relações entre os conceitos e teorias
estudados e as situações que lhes dão vida e consistência;
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- capacidade de abstrair, de imaginar situações fictícias, de projetar situações ainda não
existentes.
Os objetivos maiores que fundamentam o presente Currículo: a busca de uma
formação voltada para as competências pessoais, uma abordagem dos conteúdos que
valoriza a cultura e o mundo do trabalho, uma caracterização da escola como uma
organização viva, que busca o ensino, mas que também aprende com as circunstâncias
- Números e Seqüência: conjuntos numéricos, seqüências, progressões aritméticas e
geométricas;
- Relações: funções – relação entre duas grandezas, proporcionalidades, função de 1º e
2º grau, funções exponencial e logarítmica (crescimento exponencial, função
exponencial – equações e inequações, logaritmos, função logaritmo- equações e
inequações;
- Geometria; Relações: geometria-trigonometria (razões trigonométricas nos triângulos
retângulos, polígonos regulares: inscrição, circunscrição e pavimentação de superfícies,
resolução de triângulos não retângulos- Lei dos Senos e dos Cossenos.
Relações: Trigonometria-fonômenos periódicos, funções trigonométricas, equações e
inequações, adição de arcos;
- Números/Relações: matrizes, determinantes e sistemas lineares(determinante de uma
matriz quadrada...;
- Números: análise combinatória e probabilidade (princípios aditivo e multiplicativo,
probabilidade simples, arranjos, combinações e permutações, distribuição binominal de
propriedades: o triangulo de Pascal e o binômio de Newton;
- Geometria: geometria métrica espacial – poliedros, prismas e pirâmides, cilindros,
cones e esferas.
- Geometria/Relações: geometria analítica (pontos, reta, ponto e reta, circunferência e
cônicas);
- Números: equações algébricas e números complexos (equações polinomiais,
operações e representação geométrica, teorema sobre as raízes de uma equação
polinomial;
Relações: estudo das funções (gráficos, composição – translações e reflexões,
inversão);
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- Números/Relações: Estatística (gráficos e medidas de tendência e de dispersão).
-

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

-

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

-

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

-

Produzir textos matemáticos adequados.

-

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

-

Utilizar corretamente instrumentos de medição e desenho.

-

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

-

Procurar selecionar e interpretar informações relativas ao problema.

-

Formular hipóteses e prever resultados.

-

Selecionar estratégias de resolução de problemas.

-

Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.

-

Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos.

-

Fazer e avaliar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços,
fatos conhecidos, relações e propriedades.

-

Discutir idéias e produzir argumentos convincentes.

-

Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática na interpretação e intervenção
no real.

-

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

-

Relacionar etapas da historia da matemática com a evolução da humanidade.

-

Utilizar

adequadamente

calculadoras

e

computador,

reconhecendo

suas

limitações e potencialidades.
Habilidades expressas no texto base do Currículo da Secretaria da Educação
para o Ensino Médio que apresenta os princípios orientadores do currículo para
uma

escola

capaz

de

promover

as

competências

indispensáveis

ao

enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do mundo
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contemporâneo. Ao priorizar a competência de leitura e escrita, o Currículo define
a escola como espaço de cultura e de articulação de competências e de
conteúdos disciplinares em todas as linguagens e suas tecnologias das áreas do
conhecimento.

XII– METODOLOGIA DE ENSINO
Por intermédio do uso da metodologia sócio-construtivista interacionista o
professor se torna um transformador de informações em conhecimento, onde o aluno é
o verdadeiro produtor do saber e o professor cumpre o papel de intermediar a
aprendizagem. Na construção do conhecimento ainda faz uso da dialética, partindo das
contradições havidas no cotidiano escolar e da vida em comunidade, estimulando o
pensamento reflexivo, investigativo, crítico e autônomo.
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XIII- PROJETOS DA ESCOLA QUE ATENDE A PROPOSTA PEDAGOGICA

PROJETO: O JORNAL NA SALA DE AULA
“Repensando a leitura e a escrita nos diferentes componentes
curriculares”
JUSTIFICATIVA:
O Jornal em sala de aula é um excelente material para se desenvolver atividades
de leitura e escrita, tais como se apresentam na sociedade, possibilitando o trabalho
com diferentes modalidades de texto. Os alunos aprendem a reconhecer e utilizar
diferentes formas de organização textual, bem como recursos lingüísticos, próprios de
cada modalidade.
Através do trabalho com textos jornalísticos, discutem assuntos e temas de seu
interesse, fundamentam sua opinião em fatos reais, analisam diversas interpretações
sobre um mesmo fato e entram em contato com um modelo de língua padrão bastante
próximo do usado no dia-a-dia.

OBJETIVOS GERAIS:
O uso do jornal na sala de aula além de permitir o estabelecimento de relações
com o mundo, através das informações veiculadas, das análises apresentadas, também
possibilita o desenvolvimento de atividades relacionadas a diferentes interpretações de
um mesmo assunto, o estudo dos recursos expressivos próprios da linguagem
jornalística e a análise crítica dos acontecimentos.
Aproximar o aluno da diversidade de textos que são produzidos culturalmente é
um dos objetivos do ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental.

META:
Resgatar as dificuldades apresentadas pelos alunos na avaliação do SARESP
em relação à competência leitora referente ao texto jornalístico e a meta será em
desenvolver o trabalho com 90% dos alunos para atingir os objetivos propostos.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
O Jornal e a Língua Portuguesa
OBJETIVOS:
1. Identificar o jornal como um dos portadores de textos, percebendo a diferença
entre eles.
2. Identificar os diferentes tipos de textos de acordo com a sua finalidade.
3. Identificar, nos diferentes textos, as estruturas próprias do discurso escrito.
4. Discutir sobre assuntos e temas atuais, relacionados aos interesses dos alunos.
5. Identificar as diversas interpretações de um mesmo assunto ou fato.
6. Produzir textos utilizando as estruturas do discurso escrito.
7. Produzir textos com clareza e coerência, utilizando os recursos básicos de
coesão (conjunções, advérbios, preposições, etc...)
ATIVIDADES: O contato com diversos jornais
a) Identificar na primeira página do jornal:
-

cabeçalho;

-

as manchetes;

-

o resumo das principais notícias;

-

as fotos;

-

as legendas;

-

a diagramação da página, etc...

b) Manusear os cadernos para leitura dos acontecimentos ou fatos importantes do
jornal.
c) Selecionar a notícia mais significativa e trabalhar os aspectos relacionados à leitura,
interpretação e à produção de texto.
d) Trabalhar as notícias através do:
-

levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto tratado no texto;

-

leitura individual e silenciosa do texto;

-

leitura oral (deve ser realizada pelo professor)

-

levantamento das informações sobre o assunto tratado no texto;

-

estabelecimento de relações entre a notícia desenvolvida num dos cadernos e a
primeira página do jornal;
102

-

identificação e análise da finalidade do texto (para quê e para quem o texto é
organizado)

e) Refletir sobre:
-

as relações dos parágrafos entre si;

-

a organização das frases e palavras no parágrafo e no texto;

-

a escolha dos termos empregados e as relações que desempenham no texto;

-

o sistema de pontuação utilizado como forma de transmitir significações;

-

a escolha do título, relacionando-o ao texto;

-

a coerência entre as idéias apresentadas;

-

a ideologia veiculada pelo autor do texto

f) Produzir textos sobre o tema discutido.

O jornal e a linguagem Matemática
OBJETIVOS:
1. Possibilitar a leitura matemática da realidade.
2. Propor questões ou problemas mais significativos, próximos à realidade do
aluno.
ATIVIDADES:
a) Selecionar uma notícia com informações que possibilitem o trabalho com gráficos e
tabelas
b) Comparar os diferentes tipos de dados oferecidos nos textos jornalísticos, verificando
suas relações e funções subsidiadoras do texto/informação.
c) Caracterizar os diferentes tipos de dados que apresentam os textos de um jornal e
verificar sua finalidade e significado segundo a linguagem matemática.
d) Construir problemas a partir de pesquisas de notícias de jornal que em grande parte
podem subsidiar o trabalho de construção de tabelas e gráficos:
-

estados brasileiros e sua população;

-

população alfabetizada por estado;

-

renda “per capita”

-

tabelas dos campeonatos de futebol;

-

tabelas de previsão do tempo ( no estado e no mundo)
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-

nível de emprego;

-

livros mais vendidos;

-

filmes mais assistidos;

-

variações na bolsa de valores, preços de combustíveis, cesta básica e
supérfluos...

Discussões referentes à estatística, estimativas, relações de inclusão, medidas,
seqüências, e outros...

O Jornal e o conhecimento científico
OBJETIVOS:
1. Fornecer elementos para a compreensão do mundo e suas transformações.
2. Identificar os vários componentes do ambiente, diferentes características e
propriedades.
3. Compreender as interações entre os componentes do ambiente e os processos
de transformação na dinâmica ambiental.
4. Perceber a interação entre o ser humano e o ambiente.
5. Perceber as informações científicas como um meio para a promoção da saúde
individual e coletiva.
6. Relacionar os avanços tecnológicos às necessidades do ser humano.
ATIVIDADES:
a) pesquisar os conceitos científicos presentes no texto;
b) selecionar no texto notícias sobre fenômenos ambientais e buscar suas
explicações científicas e aqueles que abordam a temática ambiental
(efeito estufa, chuva ácida, agrotóxicos, efeito El Niño, reciclagem,
poluição, despoluição do rio Tietê, enchentes, desmatamento, queimadas,
monocultura da cana de açúcar e suas conseqüências na agricultura
c) discutir questões referentes às profilaxias na área da saúde.
d) Pesquisar sobre variações climáticas/ temperatura e estações do ano.
e) Fazer leituras e buscar explicações sobre as viagens espaciais.
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O Jornal e o conhecimento Histórico
OBJETIVOS:
1. Conhecer a sua e outras realidades.
2. Comparar o modo de ser e viver das pessoas em diferentes épocas,
possibilitando a identificação das mudanças e permanências, semelhanças e
diferenças, importantes para compreensão de como se realiza o processo
histórico.
3. Perceber que existem múltiplas visões sobre um mesmo evento, não havendo,
portanto, uma única forma de interpretação.
4. Acompanhar a trama dos acontecimentos, estimulando a investigação e o
questionamento sobre os temas abordados.
5. Compreender o dinamismo do conhecimento histórico, demonstrando que as
verdades não são únicas e inquestionáveis.
6. Conhecer a opinião pública dos vários segmentos da sociedade, grupos,
entidades, etc...
7. Contatar aspectos de diferentes culturas, levando a compreensão de que não
existe um modo único de viver e pensar, não havendo cultura melhor ou pior,
mas diferentes.
ATIVIDADES:
a) Selecionar, organizar e discutir artigos pertinentes aos temas em estudo
para ampliar o universo do conhecimento sobre os mesmos;
b) Investigar e questionar, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico
e criativo do aluno;
c) Localizar a fonte e autoria do artigo;
d) Situar no tempo e no espaço os assuntos tratados no artigo;
e) Identificar os assuntos focalizados;
f) Estabelecer relações entre os temas tratados e a experiência do aluno;
g) Identificar possíveis soluções;
h) Coletar outros artigos de jornais para discussão em classe;
i) Destacar as dúvidas do vocabulário utilizado (Administração regional,
licitação pública, arqueologia etc.,)
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j) explorar a questão da origem dos recursos para a execução das obras;
k) identificar aqueles que participam do evento;
l) reconhecer o papel de cada segmento.

O papel do Jornal no ensino da Geografia
OBJETIVOS:
1. Favorecer a compreensão das formas de organização do espaço no atendimento
às necessidades dos seres humanos.
2. Conhecer a relação sociedade/natureza que se realiza pela intermediação do
trabalho
3. Propiciar o reconhecimento das diversidades regionais, estabelecidas pela
vegetação, fauna, clima e da interação da ação humana com o ambiente.
ATIVIDADES:
a) ampliar as informações a respeito do espaço geográfico;
b) explorar conceitos próprios do conhecimento geográfico (espaço, tempo,
relações sociais, fatos da cidade e do campo);
c) pesquisar a área de circulação do jornal; identificar a finalidade do artigo;
d) estabelecer relações entre os problemas apontados e os aspectos do
cotidiano;
e) localizar e elaborar mapas que contemplem a região mencionada no texto,
identificando os aspectos que a caracterizam (clima, vegetação, atividades
econômicas, acidentes geográficos etc...)
f) criar legendas para identificar os aspectos destacados;
g) construir um texto (coletivo ou individual) posicionando-se frente ao tema
abordado;
h) eleger mapas, tabelas, para atividades diversas, ex: mapas para previsão
de tempo, o aluno poderá codificar os símbolos utilizados pela linguagem
da climatologia.
AÇÕES:
A culminância desse trabalho se fará com a montagem de um jornal mural
semanal durante o processo de leitura dos jornais, trazendo para todo o público escolar
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o noticiário e com a publicação de um jornal – “produzindo o jornal da Escola”, que se
constitui num produto de grande importância para o crescimento das crianças e
adolescentes, pois é por meio dele que se concretiza a aprendizagem. Os produtos dão
visibilidade aos conhecimentos construídos pelos alunos, possibilitando que tomem
consciência de suas conquistas. É fundamental que esses produtos sejam socializados
nos vários grupos de convivência, para que todos possam conhecer e valorizar os
progressos alcançados. Para isso é imprescindível que o jornal seja publicado. A
elaboração do jornal possibilita que o aluno se exercite na produção de diferentes tipos
de texto (informativo, argumentativo, narrativo, publicitário, científico e outros);
desenvolve habilidades de planejamento, coleta e organização de informações; escolha
o texto adequado à sua finalidade; faça revisão e reescrita de texto, diagramação e
ilustração.
MATERIAIS UTILIZADOS:
(FOLHA DE SÃO PAULO E O ESTADO DE SÃO PAULO),
papel manilha, sulfite, pincéis atômicos cores variadas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ESCOLA NAS FÉRIAS – Aprendendo Sempre – S.E.E./SP –CENP/2001
JORNAL MUNDO JOVEM- Editora PUCRS/2004
PROFESSORES RESPONSÁVEIS:
- Araci Luiz da Silva Arantes
- Marta Silva Borges Assunção
- Dirce Balduina Rodrigues
- Flavia Correa Sardinha
- Fernando Silvares Veloso
- Sandra Regina Braga Consolo
- Ivair Fernandes dos Santos
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Projeto: Incentivando leitores em todas as áreas, formando escritores por toda a
vida
Justificativa: para que os alunos entendam tudo que lêem, há exigência de exploração
dos diferentes gêneros textuais e procedimentos de estudos. Para ser bem sucedido na
tarefa, é necessário o envolvimento dos professores de todas as disciplinas, por ser
essencial na formação escolar, a leitura e a escrita merecem atenção especial dos
professores das diversas áreas. De posse dos resultados do SARESP/2010, dos trinta
e cinco alunos avaliados, percebe-se que o resultado foi muito bom, ficando com uma
média global de 84%, sendo assim distribuídos:
6.ª série: 35 alunos avaliados
Insuficiente

Suficiente

Avançado

0% a 49%

50% a 89%

90% a
100%

Abaixo do

Básico

Adequado

Básico

50% a

65% a

0% a 49%

64%

89%

2
alunos

19 alunos

10
4

alunos

alunos

Na 8.ª série do Ensino Fundamental e 3.ª série do Ensino Médio o resultado foi
mediano, ficando em torno de 60%, o que dá à equipe escolar a visão de que 40% dos
alunos ao final do ciclo II do Ensino Fundamental e ao término do Ensino Médio não
adquiriram as competências do sujeito para observar, realizar e compreender as
diferentes situações de leitura e produção de textos adquirindo as habilidades

de

identificar a finalidade de um texto, seu gênero e assunto principal e os possíveis
elementos constitutivos da organização interna dos gêneros escritos para bem produzir
um artigo de opinião com base em proposta que estabelece tema, gênero, linguagem,
finalidade e interlocutor do texto. Ficando assim distribuídos:
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8.ª série – 26 alunos avaliados
Insuficiente

Suficiente

Avançado

0% a 49%

50% a 89%

90% a
100%

Abaixo do

Básico

Adequado

Básico

50% a

65% a

0% a 49%

64%

89%

5
alunos

6
alunos

6
9

alunos

alunos
3.ª série do Ensino Médio – 12 alunos avaliados
Insuficiente

Suficiente

Avançado

0% a 49%

50% a 89%

90% a
100%

Abaixo do

Básico

Adequado

Básico

50% a

65% a

0% a 49%

64%

89%

2
alunos

1
aluno

3
6

alunos

alunos

Não de deve perder de vista o trabalho realizado em 2010 que deve ser aperfeiçoado
em 2011 para que estes alunos se mantenham neste nível, ou melhor, avancem mais
nas produções de texto, visto que nas séries seguintes são trabalhados outros gêneros
mais complexos que os relatos ou cartas. Para isso, os professores do 8.º ano devem
ter em mãos os resultados de cada aluno para poder aperfeiçoá-lo e adequar seu
trabalho, bem como os do Ensino Médio, para poderem melhorar o trabalho com textos
opinativos. Como não é possível ou necessário ler e escrever somente na disciplina de
Língua Portuguesa, todas as disciplinas devem aprimorar o trabalho de leitura e
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produção de texto. Trabalho este que será primeiramente desenvolvido na formação
continuada dos professores, em HTPCs.
OBJETIVOS:
 Reconhecer a leitura como fonte essencial para produzir textos e garantir que os
alunos entendam o sentido do que está escrito ( essencial em todas as áreas );
 - Acionar estratégias de leitura que permitam compreender o que se lê;


Saber reconhecer, organizar, e utilizar nas produções os recursos lingüísticos
presentes nos textos;



Identificar características dos diversos gêneros orais e escrito e observar suas
diferenças;



Elaborar registros informativos.

METAS:
 Aumentar a media global de produção de texto e leitura- que é de 64,2 % para o
9.º ano em 2010 para 80% em 2011; para o 3.º ano do Ensino Médio- que é de
62,9% para 80%. A do 7.º ano que é de 83,09% deve ser mantida ou elevada
para 85%.
PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
 Formação continuada dos professores em HTPCs. Nestes momentos, o trabalho
de leitura e produção de textos deve ser realizado primeiramente como o
professor para que depois do estudo minucioso dos textos, ele tenha segurança
para aplicar os conhecimentos adquiridos com os alunos.
 Escolha e oferecimento de textos que despertem o interesse e proporcionem
prazer para o leitor e o ajudem a amadurecer e desenvolver o senso crítico,
condição necessária para a integração do Homem na sociedade.
 Leituras diversas, trabalhos de produção de textos – professores e alunos.
AÇÕES
 Conhecimento dos resultados obtidos nas redações do SARESP-2010. A
planilha deve ser entregue no planejamento a todos os professores.
 Diagnóstico – quais alunos apresentam dificuldades e onde (tema, gênero,
coesão/coerência, registro)
 Trabalho em HTPC com professores, orientando-os sobre a produção de textos
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(o que deve ser feito por todos os professores) e os diversos gêneros.
 Conhecimento do acervo da biblioteca e materiais recebidos: livros, revistas
diversas (Língua Portuguesa, Geografia, História, Carta na Escola, Isto É,
Época), Jornais (Folha de São Paulo, Mundo Jovem);
 Rotina de Leitura (reservar pelo menos cinco minutos da aula para leitura que
pode ser individual, coletiva, jogral etc) em todas as disciplinas de trechos da
revista do aluno, parágrafo de um texto, exercício etc.
 Aquisição do hábito do registro (O que eu aprendi…) pelo menos semanalmente.
O professor não precisa corrigir todos, pelo menos fazer ou pedir para os alunos
fazerem algumas leituras.
 Produção de textos e refacção deles nas aulas de Leitura e Produção de Textos.
 Acompanhamento do trabalho pelo Professor Coordenador.
 Participação nos concursos de redação. ( Não só nas aulas de Português, estas
podem auxiliar o professor na produção final)
MATERIAIS UTILIZADOS
 Jornais e revistas
 Textos impressos
 Data-show
 Caderno do aluno
 Pinceis, Lápis de cor, Sulfite
 Livros didáticos e paradidáticos
 Computador, Impressora
 Máquina Fotográfica, Rádio, Filmadora
 Período de realização: durante todo o ano letivo de forma interdisciplinar.
BIBLIOGRAFIA
 Matrizes de Referência para Avaliação – Documento Básico – SARESP – 2009
 Matrizes de Referência para Avaliação – Língua Portuguesa – SARESP – 2009
 Site : WWW.ne.org.br – Planos de Aula
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PROJETO: O JOGO DE XADREZ: UMA VISÃO PEDAGÓGICA
“Conheço poucas maneiras melhores de exercitar o raciocínio junto com o
prazer”

Gilberto Dimenstein

JUSTIFICATIVA
Para se viver em sociedade hoje, é preciso muito mais que o simples
conhecimento sobre as diversas disciplinas. É necessário fazer a articulação desse
conhecimento com o cotidiano, preparar-se para tomar decisões em situações que
exigem raciocínio rápido. Investir em alternativas educacionais voltadas para esse
pensamento é acompanhar a evolução do modelo social em que vivemos, contribuindo
para sua adequação às necessidades humanas.
Hoje deter o saber historicamente acumulado não tem significado no nosso dia a
dia, enquanto simples aquisição de conhecimento. A dinâmica social nos obriga a
pensar constantemente em soluções para problemas cada vez mais imprevisíveis e
urgentes. A criatividade para a solução desses problemas tornou-se muito mais
importante do que saber respostas prontas, isto é, o caso não é adequar o problema às
respostas, mas sim solucioná-lo de maneira inovadora.
Com a implementação da Escola de Tempo Integral, a prática do xadrez, um
jogo que também é ciência, esporte e arte, características que estão diretamente
relacionadas à formulação de estratégias a serem desenvolvidas nas Oficinas
Curriculares, para solução de problemas e agregadas à uma proposta pedagógica
estruturada que visa, sobretudo, garantir a educação integral e de qualidade que tanto
buscamos. O objetivo do projeto é a difusão da prática do xadrez como alternativa
pedagógica interdisciplinar para o desenvolvimento do raciocínio lógico dedutivo dos
alunos ampliando o interesse pelas atividades intelectuais.

OBJETIVO GERAL DO XADREZ NA ESCOLA
Desenvolver uma forma de operação da inteligência de modo a organizar a
capacidade criativa estimulando o raciocínio lógico e contribuindo para a educação
voltada á interação social na busca pela formação integral do cidadão, através de uma
atividade lúdica, proporcionando prazer ao praticante.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO XADREZ NA ESCOLA


Estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas;



Despertar o espírito reflexivo e crítico;



Ampliar a capacidade para tomada de decisões;



Desenvolver o raciocínio lógico;



Melhorar a segurança pessoal e a auto-estima;



Desenvolver a atenção e a capacidade de concentração;



Conhecer o jogo de xadrez;



Desenvolver a inteligência espacial;



Desenvolver a disciplina na execução de uma tarefa;
Estimular o desenvolvimento das operações do intelecto.

METAS:
Recuperar em 70% o nível de dificuldades encontradas nas habilidades e
competências em atividades de matemáticas que requer o desenvolvimento do
raciocínio lógico em resolução de problemas, apresentado na avaliação do SARESP;
Desenvolver a prática do xadrez na escola atingindo em

90% da clientela

escolar( equipe gestora, professores e alunos) com envolvimento de uma grande
parcela da comunidade (pais) equivalente a 300 alunos e 15 professores
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
Colocar os alunos em situação de aprendizagem para adquirir os conhecimentos
teóricos e práticos do jogo de xadrez:
-

Pesquisar a origem do jogo de xadrez

-

Conhecer a História do Xadrez

-

Saber quais os países que mais desenvolveram a prática do xadrez quais foram
seus objetivos

-

Aprender as regras do jogo

-

Conhecer o tabuleiro e as peças

-

Aprender como movimenta as peças no decorrer do jogo

-

Desenvolver habilidades no jogo

-

Conhecer a posição do tabuleiro em relação ao jogador

-

Conhecer a posição das peças e como é o movimento em relação ao tabuleiro
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-

Conhecer o limite e movimento das peças

-

Aprender como se captura segundo seu próprio movimento

-

Conhecer o significado do mate na jogada

-

Conhecer o sistema de anotação – descritivo e algébrico

-

Pesquisar na Internet as várias facetas do jogo de xadrez

-

Organizar grupos de alunos (aqueles que já dominam com mais facilidade com
outro que tem mais dificuldade) para que um possa estar ajudando o outro a
compreender as regras do jogo e a praticar a jogada

-

Desenvolver trocas de experiências entre professor/professor, professor/aluno e
vive-versa

-

Desenvolver campeonatos interclasses

-

Promover a prática do xadrez nas oficinas curriculares (Experiências
Matemáticas, Atividades esportivas – Jogos, Empreendedorismo Social e outras
disciplinas de acordo o conteúdo a ser desenvolvido).

-

Promover estratégias para os alunos criar as suas peças com materiais
recicláveis e pintar os tabuleiros em locais onde podem ficar disponíveis nos
horários de intervalos para que todos possam jogar, complementando os
recursos necessários.

AÇÕES:
-

Jogos em grupos nas salas de aulas – oficinas curriculares

-

Jogos nos intervalos no pátio da escola (entretenimento)

-

Jogos inter-classes (gincanas)

-

Jogos regionais inter-escolas (campeonatos)
Avaliação: Que o aluno seja capaz de participar das atividades, que compreenda
as regras do jogo e das relações que o jogo propõe para o desenvolvimento das
habilidades e competências no decorrer do processo ensino aprendizagem e de
sua vida no cotiano.
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PROJETO: MEIO AMBIENTE CIDADANIA E EDUCAÇÃO
JUSTIFICATIVA:
A história humana é, ao mesmo tempo e pelo mesmo título, uma história social,
reveladora das possibilidades que todos os homens e mulheres, têm de realizar-se
como seres humanos, e uma história ecológica, reveladora da sua habilidade para criar
se próprio meio sem destruir o meio natural do qual depende a existência da vida em
geral. Isto exige educação, conhecimento da natureza, de suas possibilidades e limites,
e do ser humano, de suas especificidades e relações com a mesma natureza. Exige
desenvolvimento de competências científicas e técnicas que tornem eficiente a ação
humana para construir sem destruir, para criar o meio humano em harmonia com o
meio natural. Exige também o desenvolvimento de valores vinculados aos poderes de
construção e destruição que o processo de humanização desenvolveu nos seres
humanos, exige, enfim, suscitar o amor à vida.
O princípio articulador da relação entre os termos meio ambiente, cidadania e
educação são certa concepção de ser humano. A cidadania é a possibilidade de
partilhar com os outros seres humanos, nos diferentes espaços de organização política,
o poder de decidir o destino da espécie que, é a plena realização da condição humana
e está vinculada à maneira como os seres humanos organizam naqueles diferentes
espaços as próprias condições de existência, condições sociais, econômicas, políticas e
culturais, das quais depende a possibilidade ou não da participação, de todos e de cada
um, na produção e consumo dos bens materiais. A consciência ecológica é inseparável
da consciência social, como a luta pela proteção da natureza é inseparável da luta pela
realização da condição humana. A cidadania pressupõe um ordenamento das relações
dos homens entre si, da estrutura das relações sociais, e deles com a natureza.
OBJETIVOS:
Possibilitar às novas gerações compreender a realidade social e ecológica e
adquirir os valores que lhes permitam construir o meio humano sem destruir o meio
natural.
Criar na escola espaços culturais para a realização de ações, de diferentes tipos,
voltadas para a educação ambiental.
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Promover o desenvolvimento sustentável, capaz de satisfazer as necessidades
presentes, mas sem comprometer as necessidades das gerações futuras, nesse
sentido a reciclagem de materiais por meio da coleta seletiva contribui para aumentar a
vida útil de aterros sanitários, diminui a extração de recursos naturais, o consumo de
energia, a poluição, preservando o meio ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos.
METAS:
Desenvolver um trabalho interdisciplinar dentro de um contexto ambiental em
todas as classes da 5ª série à 8ª série do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do
Ensino Médio, com aprofundamento dos conteúdos de acordo o nível de aprendizagem.
O contingente de alunos a serem atingidos pelo projeto é de 294 alunos.
Levar todos os 68 alunos do Ensino Médio e 80 alunos da 7ª e 8ª séries a visitas
em Usina de Compostagem e tratamento de resíduos orgânicos e em Aterros Sanitários
para estudo do meio ambiente.
Promover atividades de campo, coleta seletiva no âmbito da escola e do
município com todos os 188 alunos da 5ª série à 8ª série do E.F. e da 1ª à 3ª série do
E.M.
AÇÕES:
1- ESPAÇO DE CULTURA AMBIENTAL: VIVA A VIDA NA ESCOLA
Criar dentro do âmbito da escola um espaço de cultura ambiental que,
integrando o lazer tenha como objetivos:
-

a mudança – transformação – da qualidade de vida na escola

-

a aquisição de conhecimentos sobre o meio ambiente e a formação de atitudes
de proteção desse meio.

ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:
-

Marcar um espaço físico na escola destinado a aglutinar os movimentos que
envolvam ações de meio ambiente, cidadania e lazer na escola;

-

Envolver no trabalho a equipe de professores, gestores, os pais procurando
colocar questões para mapear os problemas relativos à qualidade de vida na
escola;

-

Promover gincanas culturais, maratonas, brincadeiras, jogos, arrastões de coleta
de lixo (na escola ou no bairro), teatro, simulação de julgamento dos
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depredadores do meio ambiente, gravação de programas em rádio comunitária,
exposição de fotos, etc...
2

–

RECICLAGEM,

O

MEIO

AMBIENTE,

COLETA

SELETIVA

E

O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Garantir a qualidade de vida dos moradores é direito e dever do cidadão, que
deve participar desse processo de reciclagem, modificando inclusive seus hábitos
com relação à produção e ao destino dado ao lixo em sua casa, escola, bairro,
cidade e planeta.
Dar oportunidade de criar pequenas peças teatrais, utilizando-se dos elementos
da natureza fazendo relações entre suas origens, a importância da presença dos
elementos, a interação do homem com a natureza, suas utilizações e as condições
da natureza em nossos dias.
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
-

Dividir a classe em grupos, organizar o debate sobre o tema (origem dos
elementos, de como estão nos dias de hoje, suas transformações e a interação
do homem com a natureza)

-

Visualizar o lixo produzido em casa, na escola, no bairro, na cidade;

-

Refletir sobre a sua condição como cidadão, de interferir nos encaminhamentos
dados à produção e destinação de lixo produzido nestes espaços;

-

Identificar a coleta de lixo como parte do processo de gerenciamento integrado
do lixo

-

Valorizar as ações coletivas que repercutam na melhoria das condições de vida
em sua casa, na escola e localidade (segundo os PCNs – MEC)

-

Estabelecer com os alunos critérios de avaliação e acompanhar todo o processo
de criação

-

Estabelecer o roteiro e a seqüência das ações

-

Dinâmica de grupo para desencadear numa apresentação teatral

-

Organizar os ensaios, combinando e listando todos os materiais necessários
para apresentação (figurino, cenário, texto, cenas, músicas, etc...)
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3 – O LIXO QUE NÃO É LIXO – A RECICLAGEM DE MATERIAIS
Entender a importância da reciclagem para o meio ambiente
-

Apresentar o vídeo “Quixote Reciclado”

ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
-

Selecionar as cenas 114 a 146 para a discussão;

-

Pesquisar as várias formas de reciclagem , mais aprofundadas e montar painéis
com o resultado das pesquisas;

-

Usar o roteiro do vídeo “Quixote Reciclado” que auxiliará na discussão sobre
as várias formas de reciclagem do lixo urbano.

4 – O LIXO DA ESCOLA
Coletar informações sobre o lixo na escola e organizá-las em tabelas e gráficos.
-

Valorizar as pequenas ações que possibilitem interferir na produção e,
conseqüentemente na relação do homem com a natureza

-

Programar a coleta seletiva do lixo na escola.

ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:
-

Dividir os alunos em grupos e cada grupo ficará responsável de fazer o
levantamento de informações com um setor da escola (salas de aula, secretaria,
biblioteca, refeitório, sanitários, diretoria, pátio, cantina, depósitos, entorno da
escola, etc...

-

Organizar o registro (listas, fotos, relatórios, portfólios, etc...)

-

Acompanhar os grupos com roteiros de pesquisas;

-

Debates sobre a pesquisa e propor soluções.

5 – EMBALAGENS X LIXO X RECICLAGEM: UMA CONVIVÊNCIA POSSÍVEL
Pensar nas embalagens dos alimentos sob diferentes olhares: adequação da
embalagem ao tipo de produto, garantindo-lhe maior conservação; evitando o
desperdício e a poluição do ambiente; o uso de embalagens que não comprometam a
sobrevivência no planeta.
Explorar o uso de embalagens em sala de aula irá possibilitar o trabalho nas
oficinas curriculares (Saúde e Qualidade de Vida e Experiências Matemáticas), com os
temas transversais.
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ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:
-

Classificar as embalagens segundo as formas;

-

Explorar sistemas de medidas: massa, capacidade, volume e área

-

Organizar dados em tabelas e gráficos;

-

Desenvolver o hábito de leitura das informações contidas nas embalagens
(tabela nutricional, validade, composição dos alimentos, etc.)

-

Desenvolver a importância da necessidade de escolha de embalagens
adequadas à conservação dos alimentos, acondicionamentos em estoques e
fácil reciclagem,

-

Promover o debate coletivo com toda a classe.

6- LIXOS, LIXÃO E SOBREVIVÊNCIA DO SER HUMANO NO PLANETA – VIVO DO
LIXO
No Brasil 60% do lixo produzido, atualmente, é orgânico, composto de restos de
alimentos; ao passo que o lixo inorgânico é composto basicamente por embalagens,
muitas vezes reciclável que podem ser uma fonte de sobrevivência para algumas
camadas da população. Esse lixo despejado sem tratamento sobre o solo, nos lixões,
causa poluição dos lençóis freáticos, do próprio solo e do ar, comprometendo
seriamente a qualidade do ambiente e da saúde dos seres vivos.

OBJETIVOS:
Sensibilizar os alunos a respeito de inúmeros trabalhadores que vivem
coletando, catando ou mesmo consumindo lixo.
Propor uma reflexão sobre questões cruciais ligadas à melhoria das condições
de vida de toda a população, com a separação dos nossos resíduos, evitando o
desperdício de alimentos por meio de manipulação e embalagens adequadas,

em

outra esfera cobrarmos do Poder Público, a implementação de uma política de
Gerenciamento Integrado do Lixo Urbano.
Sensibilizar os alunos para os contrastes e conflitos existentes na sociedade pela
degradação do homem, por causa das desigualdades.
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ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:
Ler e interpretar o poema “O bicho, meu Deus, era um homem.” De Manuel
Bandeira, o bicho.
Fazer uma visita ao lixão ou aterro sanitário e observar o trabalho dos catadores
de rua e sua relação com o poema, os alunos em grupos.
Introduzir o tema com materiais a que tenham acesso (jornais, telejornais,
revistas, peças de teatro, fotos, obras de arte, filmes, etc.)
Assistir ao filme “Ilha das flores” fazendo uma análise num contexto ambiental,
social, econômico, nas oficinas curriculares (Experiências Matemáticas, Saúde e
Qualidade de Vida, Empreendedorismo, Teatro, Música e Dança,etc.)
Elaborar o roteiro de visitas e as questões para as discussões e debates com a
classe toda e outras classes juntas.
Propor leituras compartilhadas de textos do “Jornal Mundo Jovens” com
discussões e interpretações das questões referentes ao assunto em pauta.
Criar uma representação teatral utilizando elementos visuais como expressão
(corporal, música, cenário, figurino, encenação, através de falas e diálogos, etc.)
7 – VIVO DO LIXO – A MATEMÁTICA E A CIÊNCIA VISITANDO O LIXÃO OU O
ATERRO SANITÁRIO
Conhecer o tratamento dado ao lixo pelo Poder Público da cidade e iniciar um
movimento de reivindicação ao tratamento adequado.
Desencadear o trabalho, levantando questões relativas à visita ao lixão ou aterro
sanitário, estimulando e ajudando os alunos a elaborarem o roteiro de visita e
organizando as informações coletadas.
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:
-

Planejando a visita ao lixão ou aterro sanitário;

-

Localização do lixão ou aterro sanitário: bairro, região;

-

Distância da escola até o local;

-

Traçar o itinerário da escola até o local;

-

O que existe nas proximidades do local;

-

Levantar dados: quantidade de lixo que é depositada diariamente/mensal
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-

Quantidade de lixo gerado por habitante/dia;

-

% de matéria orgânica no lixo;

-

Existe coleta de lixo seletiva em sua cidade, bairro, escola e em casa? Como é
feita?

-

Registrar as informações coletadas por intermédio de um roteiro e organizadas
em tabelas, gráficos, relatórios;

-

Monta\r um jornal mural para socialização de todas as informações com toda a
população escolar e comunidade;

8 – A LITERATURA EM IMAGENS DE VÍDEO – EM QUE LUGAR E TEMPO VÊM
DOM QUIXOTE
O vídeo “Quixote Reciclado” recorre ao personagem Quixote, criado por Miguel
de Cervantes, no início do século XVII para tratar de um tema do final século XX; a
importância do lixo urbano. A escola pode iniciar uma compreensão destas referências
históricas culturais e promover uma reflexão, com os diálogos possíveis entre a tradição
cultural e a atualidade.
OBJETIVOS:
Analisar a transposição de Quixote, personagem universal criado por Miguel
Cervantes, para o vídeo “Quixote Reciclado”.
Ampliar os conhecimentos histórico-culturais a partir de personagens universais da
literatura e da cultura geral ( o Magno, o Dragão)
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:
-

Apresentação do vídeo “Quixote Reciclado” e discussões sobre assuntos
relacionados ao tema;

-

Pesquisa, elaboração de relatórios para socialização entre alunos; montagem de
painéis e organizar os roteiros de pesquisa.

AVALIAÇÃO
A avaliação será continua, levando em consideração a participação, o interesse,
o envolvimento dos educandos na realização das atividades, assim como,
apresentação e socialização nos debates, nas aulas expositivas, nos teatros, nas
músicas e nas produções preparadas e apresentadas por eles, etc...
– Caderno do Professor – Tetra Pak – Diretoria de Meio Ambiente.
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XIII- PROJETOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO
CURRÍCULO
SÃO PAULO: EDUCANDO PELA DIFERENÇA PRA A IGUALDADE
JUSTIFICATIVA
Sendo a escola um local de relacionamentos e conflitos, esse projeto foi pensado
para a conscientização das diferenças, propiciando uma sensibilização para a
importância da temática étnico-racial, embasando-se no conhecimento e na reflexão da
lei nº10. 639/03 e no Parecer CNE/CP003/2004.
“A garantia na lei do direito das populações negras de verem a sua história contada na
perspectiva da luta pela igualdade, da construção e da participação histórica é um
direito e que deve ser assegurado a todos os cidadãos negros, sendo muito importante
para a formação das novas gerações...”
Portanto, o programa “São Paulo: Educando pela diferença para a igualdade”
abre caminhos para a conscientização das crianças de hoje, sendo assim, possível
pensar em um mundo melhor e mais igualitário no futuro.
OBJETIVOS GERAIS
Conscientizar os educandos da importância do Negro e da História e da Cultura
Africana levando-os a compreender suas importantes contribuições na história e
realidade do Brasil, promovendo assim a valorização e ascensão do negro na nossa
sociedade e escola atual.
Promover a integração social, política e econômica do negro na sociedade
brasileira, começando pela realidade escolar do educando.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Discutir a questão racial na sociedade brasileira através d lei 10.639/2003 e as
condições sócio-econômicas que o negro vive;
Conhecer a história africana, os conhecimentos produzidos pelos negros na
história mundial e a sua influência em nossa cultura;
Refletir sobre o papel do negro como personagem nas histórias dos livros infantis
e da mídia;
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Reconhecer a existência do racismo no Brasil e a necessidade de valorização e
respeito aos negros e a cultura africana;
Reconhecer as diferenças como possibilidades de aprendizagem e crescimento
de todos;
Identificar motivos que levaram à escravidão dos negros africanos no Brasil;
Compreender e valorizar as contribuições dos negros na cultura nacional;
Ampliar sua visão sobre o continente africano, não se limitando a miséria e a
AIDS que há no continente;
Desenvolver conceitos, atitudes e valores positivos diante de toda a história e a
cultura africana e afro-brasileira;
Analisar o Brasil como um país que disfarça e “mascar” muito bem o racismo,
buscando soluções pelo mesmo;
Identificar o racismo presente nas piadas e brincadeiras;
METAS
Conscientizar a comunidade escolar, professores e alunos do Ciclo II e do
Ensino Médio da importância das contribuições da cultura africana em nosso país,
respeitando-se as diferenças, envolvendo-os em uma reflexão em relação à situação do
negro na nossa sociedade atual.
AÇÕES
1- Utilização do livro literatura infantil “A princesa e o sapo” com m trabalho de
releitura para a construção e apresentação de um teatro de fantoches de vara,
baseado na história lida – 5.ª série.
2- Observação das características físicas dos personagens da história infantil;
3- Realização de pesquisas sobre o papel do negro nas novelas que assistem como
era e ainda como é nos dias de hoje;
4- Construção dos tabuleiros do jogo Kalah, utilizando como suporte o E.V.A para
jogarem em duplas na sala de aula;
5- Construção de um portfólio com os integrantes da banda RDB, passeando pelo
túnel do tempo, evocando alguns fatos importantes da história africana e afrobrasileira;
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6- Elaboração de cartazes para reflexão das frases, piadas, brincadeiras, “chavões”
que fazem parte do cotidiano nacional e disseminam o racismo;
7- Debate sobre o contexto histórico social: África-Brasil passado influenciando o
presente;
8- Pesquisa para coleta de material (internet, revistas e jornais, etc);
9- Leitura e análise de textos produzidos por autores afro-descendentes;
10-Músicas de origem africana e sua influência na música brasileira;
11-Análise de obras de arte dentro do contexto histórico colonial;
12-Pesquisa sobre o sincretismo religioso: rituais religiosos africanos e sua
influência na cultura brasileira; Elaborar paródias, linha do tempo com a história
do Brasil e da África;
13-Utilizar mapas da África e Brasil (localização);
14- Leituras de livros clássicos “Menina bonita do laço de fita” de Ana Maria
Machado e reflexões sobre o racismo;
15-Utilizar músicas africanas ou que contenham na letra informações ou conceitos
do continente africano e da vida dos negros no passado e atualmente; “Todo
camburão tem um pouco de navio negreiro”, o Rappa – composição de Marcelo
Yuka.
AVALIAÇÃO
A avaliação será continua, levando em consideração a participação, o interesse,
o envolvimento dos educandos na realização das atividades, assim como,
apresentação e socialização nos debates, nas aulas expositivas, nos teatros, nas
músicas e nas produções preparadas e apresentadas por eles, etc...
PROFESSORES RESPONSÁVEIS:
- Araci Luiz da Silva Arantes
- Dirce Balduína Rodrigues
- Fernando Silvares Veloso
- Giedrer Barros Del Pino de Moraes
- Marta Silva Borges Assunção
- Sandra Regina Braga Consolo
- Florinda Santos Lima Lopes
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PROJETO: “PREVENÇÃO TAMBÉM SE ENSINA”
JUSTIFICATIVA
O Programa “Prevenção Também se Ensina” nasceu da parceria entre as
Secretarias de Estado da Educação e Saúde, objetivando o conhecimento técnico
científico atual sobre Saúde/doença bem como mobilizar a população em especial as
instituições escolares para ações educativas de prevenção.
Os temas elencados a serem desenvolvidos no primeiro instante foram
DST/AIDS e Drogas, questões de caráter emergencial pensando nas crianças e nos
jovens do século XXI.
A questão do uso indevido de drogas pela infância e juventude, como se sabe,
constituiu problema de grande relevância na sociedade brasileira contemporânea e
fator que tem determinado crescente demanda junto às autoridades e instituições
públicas do país, quanto à implementação de políticas preventivas mais eficazes.
O número de crianças usuárias de drogas tem crescido e o fato recomenda
adoção de medidas capazes de dar bom encaminhamento para a solução do problema,
para tanto, a criança que puder ser bem orientada quanto à importância da vida terá
maior chance de se desenvolver com saúde e disporá de melhores condições para
chegar à adolescência e a vida adulta.
Em conseqüência da epidemia ‘“AIDS” iniciou-se um trabalho sobre as questões
da Sexualidade na infância e na adolescência.
A implantação do Programa “Prevenção também se Ensina”, envolvendo as
diferentes instituições e técnicos, além dos profissionais da Saúde, Educadores, Alunos
e Familiares e a Comunidade em geral, propõe-se a discutir assuntos de interesse
coletivo considerados como problemas de saúde no aspecto biopsico-social em busca
de valorização pessoal e qualidade de vida.

METAS
Espera-se reunir todos os alunos (crianças e jovens), comunidade escolar e
comunidade em geral no espaço escolar com o objetivo de ressaltar a necessidade de
uma ação preventiva em relação às questões emergenciais e ao agravo à saúde.
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OBJETIVOS
Mobilizar crianças, jovens e adultos para discutir temas tão importantes como,
DST/AIDS, Drogas e Violência, o que aflige a população, na busca de soluções em
caráter emergencial;
Discutir as questões da sexualidade na infância e adolescência para que
crianças e jovens percebam que as mudanças e transformações corporais fazem parte
da sua vida;
Estimular uma pedagogia diferente, dinâmica e envolvente que reúna as crianças
e jovens em torno de atividades em relação à “Valorização da Vida” no sentido de
transformação do “SER”;
Trabalhar com conteúdos concretos, partindo da realidade objetiva dos
indivíduos envolvidos, dando condições, criando uma prontidão para tomada de decisão
e ação consciente, individual e coletiva;
Trabalhar a questão saúde/prevenção envolvendo a família, comunidade e a
população em geral para análise e discussão na tomada de decisão para as ações
preventivas em relação à temática proposta.
Desenvolver nos jovens a auto-estima, a capacidade de lidar com a ansiedade e
frustrações e a resistência a pressão do grupo.
Conhecer os fatores de risco, conhecimento científico em relação às DSTs/AIDS
e Drogas, assim como, a lei da oferta e a educação afetiva.
METODOLOGIA
O projeto será interdisciplinar envolvendo todas as disciplinas do Currículo
Básico e Oficinas Curriculares como, Hora da Leitura, Atividades Esportivas e Artísticas,
pautado nos cadernos do aluno, PCNs – Temas Transversais, parâmetros de
construção da proposta pedagógica. Os temas serão discutidos a partir da
problematização da realidade vivida pelos alunos no que diz respeito às questões
propostas e a adoção de medidas capazes de dar bom encaminhamento para a
solução do problema e a orientação quanto à importância da saúde, e da qualidade de
vida.
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Na falta de um professor da classe/série o professor substituto deverá estar
preparado com material e aula planejada sobre as questões propostas a serem
discutidas em sala de aula.
AÇÕES
CICLO II – 5ª e 6ª SÉRIES
Promover o autoconhecimento.
Despertar sentimentos de valorização pela vida e pelo próximo.
Cultivar hábitos saudáveis para a manutenção do corpo.
Despertar o interesse e promover um melhor relacionamento entre os alunos
Bolco 1: A criança e o mundo ao redor
A Família – Aceitação e respeito pelos diferentes tipos de família, “importância de cada
membro da família e seus papéis”.
- leituras de textos, conversas, dinâmicas, teatros, dramatizações, escrita de cartas e
bilhetes em prosa ou verso para a família, etc...
O Lar – Como prevenir acidentes domésticos “ cuidados com o ambiente doméstico”.
-

Pesquisas sobre o nível de conhecimento e sobre os cuidados com acidentes
domésticos.

-

Elaboração de cartazes sobre objetos perigosos.

-

Vídeos sobre cenas com acidentes que podem ser evitados.

-

Problematização sobre o conhecimento que cada criança tem a respeito.

A Escola – A importância da Escola na formação dos alunos “o que recebemos e
trocamos na vida escolar”.
-

Regras de convivência na escola.

-

Elaboração de gincanas para limpeza e conservação da escola,

-

Dinâmicas com atitudes favoráveis nos estudos, com profissionais da escola,
com colegas.

-

Debates sobre o papel e a importância de cada profissional na escola.

Os Amigos – A importância de se ter amigos “como cultivar boas amizades”
-

Brincadeiras ligadas ao tema (caixa surpresa, escultura, espelho, etc..)

-

Simulação de conversas ao telefone com um amigo.

-

Carta-convite a um amigo, para passar uma tarde juntos.
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-

Troca de lanches

-

Canções da MPB que falem de amizade.

-

Exemplos de boa amizade.

-

Amigo secreto, para trocas de presentes afetivos.

-

Fotografia da turma e ou filmagem.

-

Leitura de textos e livros que enfoquem o valor da amizade.

Bloco 2: A criança e o seu próprio mundo
Eu uma pessoa – Sou único “importante reconhecer valores”
-

Declaração de amor dos responsáveis ao aluno (família)

-

Como sou e como gostaria de ser.

-

Minha rotina comparada à rotina de meus amigos.

-

Crítica e opinião (tema: Maria vai com as outras)

-

Pesquisar crianças de outros povos e de outras culturas, seus hábitos, costumes,
religião, alimentação e tipos de brincadeiras, (internet).

-

Elaboração de uma carteira de identidade diferente;

-

Leitura do registro de nascimento;

-

Dinâmica: minha cor preferida, meu animal preferido, meu brinquedo predileto,
com justificativa da preferência. Qual a sua idenficação com os mesmos.

Tipos de pessoas – Pluralidade cultural “conhecer e respeitar todas as raças, credos,
posições sociais e políticas, bem como o sexo oposto”
-

Criar uma história em forma de gibi, que envolva diferentes pessoas numa
situação de cooperação.

-

Caça ao tesouro, que exija a realização de tarefas pelos membros do grupo.
Dividir em vários grupos mistos.

-

História dos direitos humanos, porque surgiu e quando.

-

Ler reportagens sobre maus tratos e discriminação a grupos minoritários.

-

Assistir as novelas, propagandas e filmes e comentar sobre a participação de
diferentes pessoas e a posição que cada uma ocupa, nos diferentes papéis.

O interesse pela vida – preservação de toda e qualquer forma de vida “a vida como um
dom maior” “NÃO À VIOLÊNCIA”
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-

Troca de mensagens entre alunos enfocando o valor do amor e respeito do
amigo.

-

Criar uma forma de correio.

-

Acompanhar o ciclo de vida de uma planta e de um animal (girassol,
metamorfose da borboleta), observando o nascimento, o crescimento e a morte
de um ser vivo são atividades do projeto “Primavera da lagarta” – uma história de
vida.

-

“O melhor de mim” – a criança fará algo que julgue saber realizar bem e expor no
mural da escola.

-

Pesquisar atividades de pessoas que lutem ou tenham lutado pela preservação
da vida.

-

Atitudes favoráveis para a preservação do meio ambiente.

-

Análise de propagandas ou desenhos que valorizem a vida.

-

Criar canções ou poesias que valorizem a vida e analisar e interpretar letras de
músicas que valorizem a vida “Herdeiros do Futuro” “Água planeta terra”.

-

Dramatizações que explorem os valores a respeito da vida e do meio ambiente.

-

Leituras de livros, revistas, jornais e gibis ligados ao assunto.

A liberdade e os limites – regras e limites para a boa convivência “palavras mágicas:
com licença, por favor, obrigado, bom dia, por nada, pois não,”.
-

Brinquedos que ajudem a ter respeito pelo amigo, em contraposição a
brinquedos violentos.

-

Montagem de um quebra-cabeça.

-

Análise de um desenho animado que mostre a falta de respeito.

-

Montagem de regras de um novo jogo e relembrar as regras de convivência da
escola, de transito, da casa, etc...

-

Brincar de pique e queimada; circuito de atividades com brincadeiras que
reforcem as regras e limites do jogo.

-

Leituras de livros, revistas, gibis ligados ao assunto.

Bloco 3: A criança e o futuro
O que nos reserva o futuro – Pensando sobre profissões “o que preciso fazer para ser”
“como a escola me ajuda a ser”
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-

Pesquisa sobre diferentes profissões.

-

Montar um questionário em grupo sobre curiosidades em torno de uma dada
profissão e entrevistar um profissional.

-

Traçar metas de ações para favorecer o aprendizado.

-

A influência das amizades, da escola, da família no preparo de um futuro melhor
– qualificando para o mercado de trabalho e suas competições.

A formidável aventura da vida – Concepção “dúvidas sobre a sexualidade”
-

Levantar as dúvidas dos alunos acerca da concepção, bem como o que
conhecem a respeito do assunto.

-

Pesquisar material adequado ao assunto e de acordo o nível de conhecimento
dos alunos.

-

Leitura de textos e livros pertinentes a faixa etária.

-

Utilizar livros e filmes que ajudem no esclarecimento sobre a sexualidade na
infância e adolescência.

-

Fazer a exposição de fotos da mãe grávida, da criança ainda bebê e de outras
faixas etárias que registrem o seu desenvolvimento.

-

Montar um álbum histórico, abordando as fases de crescimento e as
transformações que ocorrem na linha do tempo (corpo e mente).

A esperança de melhorar – Sonhar para melhorar “acreditar em suas metas”
-

Montar com argila, sucata, recorte ou colagem um trabalho que represente o seu
sonho.

-

Criar uma canção que retrate o sonho almejado.

-

Atitudes que motivam a vontade de alcançar o sonho.

-

Vídeo: A liberdade do voar.

Bloco 4: A criança e a questão das drogas
Abordagem geral: Conhecimento para melhorar minha saúde; auto-medicação, cigarro;
álcool, drogas ilícitas.
-

Levantar o que as crianças conhecem sobre o assunto DROGAS, de onde
receberam as informações e o que pensam a respeito. A partir das informações
coletadas, desenvolverem comentários sobre as dúvidas acrescentando
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informações científicas acerca das conseqüências do uso indevido de cada
droga.
-

Pesquisar material adequado ao assunto e de acordo o nível de conhecimento
dos alunos.

-

Leitura de textos e livros pertinentes a faixa etária.

-

Utilizar livros e filmes que ajudem no esclarecimento sobre a sexualidade na
infância e adolescência.

-

Fazer a exposição de fotos da mãe grávida, da criança ainda bebê e de outras
faixas etárias que registrem o seu desenvolvimento.

-

Montar um álbum histórico, abordando as fases de crescimento e as
transformações que ocorrem na linha do tempo (corpo e mente).

A esperança de melhorar – Sonhar para melhorar “acreditar em suas metas”
-

Montar com argila, sucata, recorte ou colagem um trabalho que represente o seu
sonho.

-

Criar uma canção que retrate o sonho almejado.

-

Atitudes que motivam a vontade de alcançar o sonho.

-

Vídeo: A liberdade do voar.

Bloco 4: A criança e a questão das drogas
Abordagem geral: Conhecimento para melhorar minha saúde; automedicação, cigarro;
álcool, drogas ilícitas.
-

Levantar o que as crianças conhecem sobre o assunto DROGAS, de onde
receberam as informações e o que pensam a respeito. A partir das informações
coletadas, desenvolverem comentários sobre as dúvidas acrescentando
informações científicas acerca das conseqüências do uso indevido de cada
droga.

-

Leitura de bulas de remédios: o uso indevido e as dosagens sem orientação
médica.

-

Analisar as propagandas que colocam o cigarro e o álcool como moda e
produtos normais (observar como a saúde adverte o uso).

-

Desenvolver atividades que promovam a saúde e as boas relações sociais.

-

Definir as partes do corpo humano normalmente afetado pelo uso de drogas.
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-

Pesquisar em revistas e livros, gravuras e textos que mostrem possibilidades que
a criança terá ao cultivar uma vida saudável.

-

Confecção de cartazes favoráveis ao esporte, à boa alimentação e às amizades
como formas capazes de nos fazer evitar o contato co drogas (uma atitude
favorável à qualidade de vida), atividade do Concurso “Sou vivo e não uso
Drogas” - CONSED e SEE.

-

“Leitura de textos – Drogas: a melhor saída é não entrar”.

-

Praticar esportes (gincanas, jogos, ginástica), etc...

-

Expor os resultados dos trabalhos para os pais e demais salas da escola, onde
os próprios alunos podem explicar suas conclusões a respeito do uso indevido
de drogas e as boas maneiras de se evitar, buscando o esporte e a arte como
fatores favoráveis à vida saudável.

-

“Trabalhando o episódio da série: A família Dinossauro”

-

Leitura e interpretação de vários artigos do ECA (Lei 8.069/90) .

CICLO II- 7ª E 8ª séries e Ensino Médio
- Manchetes de jornais e revistas que anunciam questões de abuso sexual com
menores, gravidez indesejada, aborto, drogas e violência;
-

Roteiro para análise das manchetes e discussões entre os jovens, o que cada
um pensa.

-

Circuito de leitura, na busca de informações necessárias sobre as formas de
contágio nas relações sexuais: DST/AIDS e suas conseqüências na vida.

-

Debates: questões de preconceitos, responsabilidade quanto à própria vida,
argumentos contra e a favor do aborto, etc...

-

Conhecimento do próprio corpo, suas transformações e aceitação de si mesmo,
valorizando o corpo e a vida.

-

Estudo de casos – jovens que já perderam a vida e outros que conseguiram
resistir às drogas.

-

Vídeos que apresentam os problemas da juventude e como solucionar
“propostas que ajudam os jovens a buscar uma vida saudável” – “O Diário de um
adolescente”.
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-

Desenvolver e envolver os jovens em projetos de esportes (gincanas, jogos,
ginásticas, campeonatos, etc...) e na arte (danças, músicas, teatros) alusivos aos
temas em discussão.

-

Dinâmicas que se encontra no manual do aplicador – Kit Projeto Prevenção
também se ensina com textos de apoio: Nunca vi meu parceiro quero transar;
Contágio DST/AIDS; Refletindo sobre sentimentos; AIDS no mundo do
adolescente; AIDS, uma doença inventada? AIDS e Drogas o mal da vida; etc...

-

Leituras de textos que abordam os temas propostos e reflete um valor imenso
sobre a vida, uma diversidade textual que podem ser encontradas em jornais;
revistas; jornal “Mundo Jovem”; cartilha “Fala Garoto-Fala Garota”.

-

Participação dos jovens em concursos de beleza, de moda, valorizando o corpo
e a vida.

Avaliação
Ocorrerá durante o processo no decorrer do ano letivo, observando a
participação e envolvimento de todos pela defesa da vida, combatendo as
DST/AIDS e resistindo às DROGAS e a postura de todos na vontade e desejo de um
trabalho coletivo e interativo de prevenção na busca de conscientização da
juventude para uma qualidade de vida saudável.
A Escola Marilene vem desenvolvendo há anos e dará continuidade nas
atividades do Projeto “Prevenção também se ensina” com ações sistematizadas
sobre o combate ao uso indevido de Drogas lícitas e ilícitas, principalmente ao
alcoolismo e na prevenção DST/AIDS num contexto de Valorização de Vida, sempre
buscando a participação da família, da comunidade, de parcerias e tem obtido bons
resultados.
O trabalho terá culminância com o Dia “D” Mundial de Combate a AIDS em
Dezembro de 2011 com a “Semana – Ensinar e Aprender a Arte de Viver”.
Avaliação: O resultado esperado é a conscientização da juventude sobre suas
atitudes de amor e respeito à vida com “resgate de valores”.
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PROJETO
AGITA SÃO PAULO - AGITA GALERA “DIA DA COMUNIDADE ATIVA”

JUSTIFICATIVA

As duas grandes habilidades ao desenvolvimento e à formação do ser humano
são a arte e o esporte, conceito propagado pelo filósofo Sócrates, na Grécia antiga, nos
oferece a dimensão da importância dada pelos gregos à prática de atividades físicas. O
bem-estar corporal era um dos caminhos para que o intelecto pudesse fluir livremente,
abrindo passagem ao aprendizado eficiente e ininterrupto.
O programa “Agita São Paulo”, sustentado por um grupo de assessores e
instituições parceiras, foi lançado em dezembro de 1996, com dois objetivos básicos:
incrementar o conhecimento da população sobre benefícios da atividade física e
aumentar o envolvimento da população com a atividade física. Desde 1997 vem
realizando o “Dia da Comunidade e do Escolar Ativo” que mobiliza todas as escolas do
Estado de São Paulo, com uma ação pontual no mês de agosto, agitando toda a
comunidade para abandonar o comportamento sedentário e adotar um estilo de vida
ativo.
VAMOS TODOS AGITAR SÃO PAULO, AGITAR A GALERA!

Uma pesquisa realizada com crianças e adolescentes das escolas públicas e
particulares apontou que esses escolares gastam em média 4 horas por dia
assistindo TV, e o pior é o impacto que esse comportamento tem na aptidão
física e saúde da criança: As crianças que assistem maior tempo de TV
apresentam pior potência aeróbica, força muscular, velocidade e maior
quantidade de gordura corporal.
METODOLOGIA
O Programa Agita Galera – “Dia da Comunidade Ativa” colabora para o resgate
da filosofia de Sócrates, um programa realizado por intermédio da ação integrada entre
a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde. Tem como mote principal os “30
minutos que fazem a diferença”. Fazer com que as pessoas criem o hábito de praticar
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exercícios diários e com isso, é possível prevenir uma série de doenças, sem
despender muito tempo e sem grandes gastos financeiros.
Baseadas nestes parâmetros as escolas passam a desenvolver o programa com
sucesso, integrando diversas disciplinas promovendo a interdisciplinaridade a partir da
concepção pedagógica problematizadora, dialógica e participativa, envolvendo
profissionais da saúde, outras instituições e a população. O Agita Galera incentiva e
estabelece a prática de hábitos saudáveis. A Escola Marilene já incorporou o programa
à proposta pedagógica com o objetivo da melhoria da qualidade de vida dos alunos e
dessa forma, respeitamos o princípio básico da educação: a promoção do saber e a
formação da cidadania.
OBJETIVOS
Incentivar:
-

O indivíduo sedentário a ser pelos menos um pouco ativo;

-

O indivíduo pouco ativo a se tornar ativo;

-

O indivíduo ativo a ser muito ativo.
Aumentar o nível de conhecimento da população sobre os benefícios de um
estilo de vida ativa.
Incrementar o nível de atividade física da população.
Estimular o uso de espaços existentes para a prática de atividade física-esportiva
e de lazer.
AÇÕES
No decorrer do ano letivo apresentar e discutir alguns tópicos sobre a promoção

da saúde através de atividades físicas, utilizando transparências e cartazes.
Realizar todos os dias na entrada do período alguns minutos para atividades de
relaxamento, ginástica, aeróbica, estimulando os benefícios físicos, psicológicos e os
benefícios na fase escolar e conseqüentemente, beneficiando a saúde.
Como superar os principais obstáculos para uma vida mais ativa!
Passar mensagens todos os dias:
-

Você não precisa estar em forma para começar

-

Você não precisa sair de casa para ser mais ativo
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-

Você não precisa dispor de muito tempo; as atividades podem ser facilmente
introduzidas na sua rotina diária.

Programe-se para a mudança:
-

Leia alguma coisa sobre os benefícios da atividade física (pirâmide)

-

Identifique 5 vantagens de ser fisicamente ativo

-

Identifique 5 desvantagens de ser sedentário

-

Repita todos os dias de manhã e a noite (enquanto escova os dentes)
afirmações: (eu vou curtir/desfrutar sendo mais ativo, vou ser mais saudável, vou
me sentir melhor, vou ter uma aparência melhor, vou permanecer independente)

-

Identificar os locais básicos e horários em que você pode ser mais ativo em casa,
no trabalho, na escola e no tempo livre.

-

Proporcionar CAMINHADA para agitar e sensibilizar a comunidade, onde as
crianças e os jovens poderão se tornar os “Agentes Agita”.

-

Pesquisar e eleger algumas brincadeiras que eram realizadas pelas famílias
mais antigas “época” que não tinha TV, Computador para ficar em frente,
provocando o sedentarismo, desenvolver nas horas do recreio de forma dirigida.

-

Criar cartazes que representam as brincadeiras e expor pelo pátio da escola,
uma forma de sensibilizar os alunos para realizar as mesmas.

-

Levar os alunos para as praças da cidade e realizar ginásticas ao ar livre.

-

Incentivar a produção de redações, pesquisas e debates, como também a leitura
de documentos sobre a atividade física.

-

Palestras com especialistas da Saúde (nutrição, atividade física) e professores
de educação física que poderiam abordar os efeitos do estilo de vida sobre a
saúde.

-

Estimular a produção e apresentação, pelos alunos, de brincadeiras, jogos,
teatros a respeito da importância de se manter bons hábitos de saúde e de
atividade física.

-

Realizar pesquisa sobre os hábitos de um atleta olímpico ou de um campeão e
sobre os fatores que os motivaram a adquirir tais comportamentos.

-

Planejar jogos, campeonatos que enfatizem saúde, nutrição e atividade física.
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-

Promover a diversão e recompensa significante, reconhecendo e incentivando
aqueles que alcançaram um ótimo padrão de atividade física em seu estilo de
vida.

-

Estimular a motivação para aumentar o envolvimento com a atividade física.

-

Ensinar e aumentar as habilidades necessárias para o estilo de vida ativo durante
toda a vida.

-

Proporcionar um tour de bicicleta, caminhada ou um dia de aventura fora da
escola.

-

Propor gincanas na escola envolvendo a família (corrida dos pais e filhos)

-

Propor campeonatos (jogos entre pais e filhos ou pessoas da comunidade).

-

Propor um seminário envolvendo alunos, pais e profissionais da saúde e da
educação para discussões e debates sobre o sedentarismo e a prática de
atividades físicas para o bem estar, saúde e qualidade de vida.

AVALIAÇÃO
Verificar regularmente os conhecimentos através de questionamentos, situações
problemas, atitudes, habilidades motoras, comportamentos e as facilidades para a
adoção e manutenção de um estilo de vida ativo durante toda a vida.
PROFESSORES RESPONSÁVEIS :
- Ivete Graciano de Paiva Casale
- Valtair Gomes da Silva
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PROJETO
AMBIENTE SEM DENGUE “Dengue se combate todos os dias”
JUSTIFICATIVA
A implantação do Programa Educação Mais Saúde:Não Existe Melhor Remédio,
envolvendo diferentes instituições

técnicos, além dos profissionais da Saúde,

educadores, alunos, familiares e a comunidade em geral, propõe-s a discutir assuntos
de interesse coletivo considerados como problemas de Saúde Pública. No primeiro
instante foi escolhido o tema AIDS e desenvolvido a partir de 1996 e a partir de 1997 foi
escolhido o tema AMBIENTE SEM DENGUE para uma ampla discussão e neste
contexto, o objeto da Educação e da Saúde é o de uma ação/intervenção que permita
uma concepção mais sistematizada sobre diferentes conteúdos de saúde, envolvendo a
SEE do Meio Ambiente, através da Coordenadoria de Educação Ambiental e da
CETESB e a SUCEN. A discussão, decisão e atuação dos profissionais, técnicos
envolvidos, educadores, pais, alunos e da população em geral contribuirão para a
minimização de problemas de saúde coletiva.
O que se espera é reunir a população no espaço escolar para a realização de
ações educativas alternativas, com o objetivo de ressaltar a necessidade de uma ação
preventiva.
Para entender melhor uma doença qualquer, e importante ampliar o horizonte do
nosso olhar, no espaço e no tempo, e refletir um pouco sobre esse ambiente em que o
ser humano vive. Diante de um quadro histórico, desde 1685 vem registrando
ocorrências de casos de febre amarela no Brasil, sendo o vetor transmissor de dengue
e febre amarela o Aedes aegypti e continua até os dias de hoje com campanhas
permanentes contra o vetor.
A transformação - traduzida em ações por parte do poder público – de um indivíduo em
cidadão consciente e a construção de uma postura ética ambiental são tarefas da
Educação e, com certeza, e nos bancos escolares que são traçados os caminhos para
a manutenção da vida na Terra.
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OBJETIVOS:
Contextualizar as condições ambientais propícias que facilitam a disseminação
do AEDES, a ausência de predadores nas cidades, o aumento expressivo do
desmatamento e clima quente e úmido precisam ser considerados.
Socializar os conhecimentos necessários à compreensão dos mecanismos de
manutenção do equilíbrio ambiental, de qualidade de vida e, portanto, de promoção da
saúde.
Envolver a família, a comunidade em geral na análise, discussão e tomada de
decisão para as ações preventivas em relação à temática proposta.
Sensibilizar e conscientizar cada indivíduo em relação às questões de higiene,
de consumo, de produção e descarte de lixo, e tudo o mais ligado à proteção do
ambiente.
Desenvolver no âmbito escolar, atividades permanentes além, das campanhas
pontuais no decorrer do ano letivo, no combate a dengue evitando criadouros, pois,
“dengue se combate todos os dias”.

METODOLOGIA
Como encaminhar as discussões em sala de aula de forma a que o ensino de
saúde e não se restrinja a uma série de informações e normas sobre como conservála? Como levar o aluno a compreender essa dimensão social e coletiva do processo
saúde-doença? Como assegurar a compreensão de saúde enquantoum direito do
cidadão? Como associar saúde ao ambiente? Tratar a saúde enquanto um fenômeno
concreto da dada sociedade, num momento histórico definido, a partir da análise de
fatos do cotidiano e da caracterização do panorama mais amplo, contextualizado em
que estes fatos ocorrem, trabalhando os problemas existentes na comunidade,
analisando os aspectos biológicos, econômicos, sociais e culturais etc.

CONTEÚDOS
- Situando o ser humano no ambiente;
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- A dengue no contexto de Saúde (histórico, aspectos biológicos do aedes aegypti, ciclo
de vida, habitat, a doença, tratamento, medidas de controle, os cuidados com o
ambiente evitando criadouros).

AÇÕES
Situação de saúde e de saneamento básico no município ou bairro:
- pesquisa, levantamento de dados sobre as condições sanitárias (abastecimento de
água, coleta de lixo e dejetos, condições de habitação, fontes de poluição, serviços
disponíveis de saúde);
- entrevista comparativa entre as respostas dos profissionais da saúde, dos técnicos
ambientais e as informações obtidas no levantamento de dados realizados;
- em grupos de alunos planejarem algumas medidas de controle e caça ao mosquito
Aedes, monitorados de profissionais da educação e da saúde (SUCEN);
- passeata no bairro e na cidade, grupos de alunos os “mensageiros da vida”
levando a mensagem e informações sobre o controle e medidas adequadas
combate ao mosquito, entregando panfletos e verificando as condições do ambiente
que propicia a disseminação do mosquito;
- Leituras e estudos em sala de aula com recortes de jornais, artigos de revistas,
mapas, pesquisa de campo e depoimentos de representantes de órgãos da Saúde,
do Meio Ambiente, da SUCEN e de vítimas da doença da dengue, para coletar
informações que facilitem a compreensão a respeito do assunto;
- Debates e Seminários sobre os assuntos propostos e desenvolvidos em sala de
aula;
- Socialização e exposição de estatística elaborada com dados históricos das
primeiras ocorrências no Brasil, na linha do tempo, até os dias de hoje, observando
se houve eficácia ou não dos trabalhos realizados, das campanhas e o que ainda
precisamos fazer.
- Propor alternativas de soluções para intensificar a mobilização da população em
prol desta causa urgente e emergente.
- Jogo limpo no entorno da escola e na residência, efetuada pelos alunos
acompanhados dos profissionais da educação e da saúde.
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- Publicar em jornais da cidade as ações realizadas e bem sucedidas com um grito
de guerra “chamamento da população para participar do combate ao mosquito”
despertando o interesse dos leitores.
- Analisar as propagandas efetuadas pela mídia, vídeos que apresentam atitudes
favoráveis e desfavoráveis em relação ao ambiente, palestras.
- Gincanas “unidos contra o mosquito Aedes”

AVALIAÇÃO
Observar o interesse, a motivação, a participação e o envolvimento de todos em prol
desta causa verificando a diminuição das ocorrências de casos de dengue no bairro,
na cidade, etc.

PÚBLICO ALVO
Alunos do Ciclo II e Ensino Médio
Professores, funcionários e equipe gestora
Profissionais da Saúde, técnicos da SUCEN
Profissionais da Secretaria do Meio Ambiente
Comunidade escolar (pais) e comunidade em geral

PROFESSORES RESPONSÁVEIS:
- Graci Eliana de Oliveira Dias
- Giedrer Barros del pino de Moraes
- Fernando Silvares Veloso
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PROJETO: Cantinho conquistante de leitores
Parceira: Game Superação do Instituto Ayrton Senna.
Araci Luiz da Silva Arantes

Leitura e Produção de texto e as oficinas curriculares de Hora da leitura e
Informática Educacional vem conquistando novos leitores com parceria do
Instituto Ayrton Senna do Game Superação Jovem ao envolverem professores e
os alunos no mundo imaginação.

1-Identificação:
- Titulo: Cantinho conquistante de leitores.
- Entidade a qual se destina o projeto: ETI. Professora Marilene de Lurdes Lisboa
Singh.
- Coordenador (a) do projeto ou professor responsável: Araci Luiz da Silva Arantes.
- Equipe de professores: Dirce Balduina Rodrigues, Marta Silva Borges Assunção,
Giedrer Barros Del Pino de Moraes e Araci Luiz da Silva Arantes.
- Componentes curriculares ou área de estudo: Leitura e Produção de texto
(professora Araci, Dirce e Marta) e oficinas curriculares em Hora leitura (professora
Araci) e Informática Educacional (Professor Giedrer).
2-Público alvo: 7ª série A, B e 8ª série A do ensino fundamental.
3-Justificativas: O que me motivou a elaborar este projeto foi por saber que os meus
livros Morrer para Viver e Desvendando a realidade fazem parte do Quadro III do
fator produção profissional pela publicação de obra não acadêmica, mas que esteja em
circulação nas livrarias ou via internet pelo site de editora (WWW.letrasetras.com.br) e
por articular com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo que prioriza a
competência de leitura e escrita como espaço de cultura e de articulação de
competência

e

conteúdo

disciplinares.

Ao

trabalhar

com

gêneros

textuais

diversificados através das obras literárias os alunos estarão compreendendo tanto as
características estruturais de determinado texto (ou seja, como ele é feito) como a
condições sociais de produção e funcionalidade. O trabalho colaborativo será
desenvolvido para a formação de uma comunidade aprendente onde todos aprendam a
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ser, conviver, conhecer, fazer e agir com autonomia em relação com o outro. A leitura
estará sintetizando a capacidade de escutar, supor, relacionar, comparar, selecionar,
organizar e interpretar dados e informações para tomar decisões e enfrentar situaçõesproblema. E a escrita permite dominar os códigos que expressam a defesa com a
reconstrução de argumentos com liberdade, mas observando regras e assumindo
responsabilidade. Além disso, estarei tendo a oportunidade de passar por uma “banca
de Jovens leitores críticos” que estarão me avaliando como autora e professora
mediadora nas seqüência didática que ocorrerão para a execução deste projeto. E com
certeza, será uma nova oportunidade de aprendizagem que nos trará conhecimento
para autonomia da vida adulta e profissional ao interagir entre leitor, autor e obra.

4-Objetivos:
- Estimular a leitura dos livros escolhidos;
- Incentivar que os alunos leitores iniciadores colaborem com os jovens que estão com
desafio para ler;
- Promover a troca de experiências com as leituras já realizadas;
- Apreender estratégias de planejamento para ler mais e melhor;
- Estimular as habilidades de oralidade: ouvir e falar com compreensão;
- Promover leitura de livros complexos.

5-Metas (objetivo geral):
- Formar leitores autônomos baseado em dois conceitos centrais: o de Protagonismo
Juvenil (o jovem é capaz de resolver problemas reais, assumindo um papel ativo e
colaborativo em relação aos colegas e ao professor) e o de Leitura livre (não ler
somente o que gosta e sim, aprender a gostar de ler em todos os lugares e momentos
da vida);
- Desenvolver com os alunos a capacidade de planejar para ler;
- Ler com prazer, aprendendo a encarar as dificuldades na leitura com um convite à
superação;
- Trabalhar em times, resolvendo por si mesmo os problemas de convívio ou leitura;
- Apreender novas estratégias para ler com gosto e compreensão;
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- Cumprir um programa didático, mantendo a seqüência e a intenção das atividades,
com foco no desenvolvimento de competências pessoais, relacionais, cognitivas e
produtivas ao desenvolver as habilidades ser, conviver, conhecer e fazer;
- Desenvolver as habilidades de pensamento com a leitura e oralidade;
- Desenvolver as habilidades de escrita com as cinco competências esperada e
avaliada no nível quatro (muito bom) pelos critérios do SARESP, Enem e outras
Instituições que atribuem conceitos na redação ao estabelecer o tema, gênero textual,
Coesão/Coerência, Registro e Proposição;
- Desenvolver as competências para observar, realizar e compreende;
- Fazer com que os alunos aprendam a ler e escrever autonomamente ao articular as
atividades com a leitura;
- Fazer com que os jovens se apropriam progressivamente da linguagem que se
escreve, do que esta tem de específico e diferente do oral- conversacional, dos
diferentes gêneros da escrita, da estrutura e do vocabulário próprios ou de cada um
deles.

6-Procedimentos metodológicos:
-Uso da biblioteca: escolha dos livros literários;
- Uso da sala de informática: Pesquisar na internet a biografia, bibliografia do autor (a)
do livro que cada jovem gamista está lendo ou já leu e o local de publicação pelos sites
sugeridos no roteiro do Game Superação e pela própria professora e escritora de seus
livros: Morrer para Viver e Desvendando a realidade;
- Sala de aula: Cantinho da leitura com as atividades “Leitura pra que te quero” dos
roteiros indicados do Game Superação jovem com a leitura livre e prazerosa e
sequência didática que inclui na execução do projeto;
- Roda de leitura: exposição oral sobre os livros lidos e execuções das atividades
permanentes;
- Debate: Expor e argumentar sobre o livro que os alunos leram pela indicação de cada
professor mediador da série que leciona ou “Desvendando a realidade”, escrito pela
professora responsável pelo projeto nas aulas de oficina hora da leitura e pelo currículo
básico em leitura e produção de texto da 7ª série B. A equipe de educadores deverá
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cumprir um programa didático, mantendo a sequência e a intenção das atividades, com
foco em resultado de convívio e aprendizagem ao posicionar sobre a obra antes da
produção escrita- Produção de texto: resenha critica do livro “Desvendando a
realidade” escrita por Araci Luiz da Silva Arantes ou outro sugerido por cada professor
de Leitura e Produção de texto;
- Reescrita da produção de texto: autoavaliação da resenha crítica do livro feita pelos
próprios alunos e professores mediadores;
- Mural da escola: exposição da resenha critica feita no espaço da escola;
- Painel do Leitor: exposição dos livros lidos pelos jovens gamistas para que possam
acompanhar a leitura de seus colegas e verificar quais são os livros que estão fazendo
sucesso na escola.
7-Ações:
- Leitura livre (silenciosa e autônoma);
- Leitura compartilhada (ler com o aluno);
- Leitura oral (ler em voz alta o professor ou aluno);
-Leitura colaborativa (suspeita inteligente, isto é, questionar ou formular hipóteses
antes, durante e depois da leitura);
- Leitura dirigida (cada líder do time ler um parágrafo em voz alta);
- Leitura coletiva (dramatização de contos ou jogral com recitações de poemas e
poesias);
- Leituras independentes com situações de sistematização (leitura e escrita que traz
objetivo didático);
- Atividades permanentes com a seqüência de atividade “A hora dos recitadores de
poemas e poesias” (a criança assume o papel de poetas durante três semanas ou
mais) e “A hora dos contadores de contos”com a pedagogia colaborativa.
- Trabalho em time, dupla e individual.
8-Equipamentos/ materiais utilizados:
- Máquina: fotográfica digital;
- Computadores: ligados a internet e digitação;
- Livros paradidáticos: Livros imperdíveis (clássicos) e modernos com gêneros
textuais diversificados sugeridos pelo Guia do Leitor Antenado volume 1 e 2 do Instituto
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Ayrton Senna do projeto Game Superação jovem,Caderno do professor

em

Linguagens,códigos e suas tecnologias na Leitura e Produção de texto do ensino
fundamental e indicações dos professores autores e leitores;
- Materiais dos professores: Cópias de estratégias de leitura, ficha de leitura que
contem as marcas de um conto, ficha de projeto biográfico que auxilia a pesquisa na
internet, esquema de redação que contem as marcas de uma resenha crítica e critérios
de como fazer uma correção de uma resenha critica para que os alunos consigam
chegar ao nível quatro (muito bom) nas competências do tema, gênero textual,
coesão/coerência, registro e proposição;
- Painel do leitor: Cartaz que contem o nome dos alunos , dos livros e o símbolo que
leu, gostou ou leu, não gostou na avaliação sobre a obra lida pelos jovens indicado pelo
projeto Game Superação Jovem do Instituto Ayrton Senna;
- Materiais escolares: caderno, papel sulfite, caneta, lápis e borracha;
- Elaboração de cartazes: cartolina, papel sufite, caneta atômica, régua e outros
necessários para a exposição da escrita feita no mural do espaço da escola.
9-Recursos financeiros:
- Livros indicados e comprados pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de
São Paulo que tenham nas bibliotecas das escolas públicas;
- Livros com 30 exemplares da obra “Desvendando a realidade” que foram doados para
a escola Marilene pela escritora Araci Luiz da Silva Arantes com a literatura infantojuvenil ou outro escolhido pelo professor mediador da turma, mas que haja um volume
para cada leitor.
10-Cronograma:
- Data inicial: 01/08/2011;
- Data terminal: 30/09/2011;
- Período de realização: terceiro bimestre;
- Número de horas: 30 aulas que serão distribuídas com duas semanais em Leitura e
Produção de texto que tem proximidade em 18 aulas previstas e o restante com as
oficinas de Hora da Leitura com as leituras livres e Informática Educacional com as
pesquisas na internet e digitação para auxiliarem na execução do projeto.
11-Bibliografia:
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- Caderno do professor em Linguagens, códigos e suas tecnologias em Leitura e
produção de texto da 5ª e 6ª séries do ensino fundamental;
- Caderno do professor em Linguagens, códigos e suas tecnologias em Leitura e
produção de texto da 7ª e 8ª séries do ensino fundamental;
- Roteiros das atividades do Game Superação Jovem do Instituto Ayrton Senna de
2011;
- Guia do Leitor Antenado do Game Superação Jovem volume 1 e2;
- Português de olho no mundo do trabalho, volume único para o ensino médio
escrito por Ernani Terra e José de Nicola (Editora SCIPIONE de São Paulo) traz
orientações de projetos interdisciplinares e orientações de texto argumentativo;
- Caderno do professor em Linguagens, códigos e suas tecnologias em Língua
portuguesa da 8ª série do ensino fundamental, volume 1 traz orientações das
características de uma resenha critica;
- Língua Portuguesa do Ensino médio, volume único, escrito por Heloísa Harue
Takazaki (editora IBEP de São Paulo) traz orientações de texto argumentativo, tese,
tipos de argumentos, refutação e outros recursos do texto argumentativo;
- Coleção Objetivo. Sistema de Métodos de Aprendizagem. Livro 29- Redação.
Escrito pela professora Elisabeth de M. Massaranduba e professora Thais Montenegro
Chinellato, do Curso e Colégio Objetivo (editora CERED do Centro de Recursos
Educacionais) trazem orientações de vários tipos de introdução, argumentos e
conclusões;
- Hora da Leitura. Ciclo I e II da Escola de Tempo Integral. Tempo e Qualidade da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Estudos e Normas
Pedagógicas, Escola de tempo integral, São Paulo, 2007 trazem orientações de como
trabalhar com sequencias didáticas relacionadas Á hora da leitura (a preparação da
leitura com antecedência, antes de iniciar a leitura, durante a leitura ao final), sugestões
de obras, autores, os vários propósitos de leituras, atividades permanentes com prática
de leituras de textos literários, textos exemplares da boa linguagem no estilo de autores
consagrados e Hora da leitura do conto etc.
- Diretrizes da escola de tempo integral. Escola de Tempo Integral. Tempo e
Qualidade escrito pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com o
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governador Geraldo Alckmin traz diretrizes gerais e específicas para Organização e
Planejamento das oficinas curriculares de Hora da leitura, Informática Educacionais e
outras que não fazem parte do currículo básico;
- Manual de redação do SARESP 2008 traz instruções e exemplos de planilhas para
correção das redações;
- È possível ler na escola? Delia Lerner afirma o sentido da leitura na escola através
de projetos, atividades permanentes (leitura interrompida ou seqüência de leitura
com o mesmo autor e atividade), a leitura compartilhada (o professor e os alunos
lêem alternadamente em voz alta), seqüências de atividades (intertextualidade) e
situações independentes de oracional (leitura reflexiva) e de sistematização
(objetivo didático);
- Proposta Curricular do Estado de São Paulo, Língua Portuguesa. Ensino
fundamental- Ciclo II e Ensino Médio;
- Língua, Literatura e Redação, volume 1, escrito por João Domingues Maia da editora
Ática de São Paulo traz orientações sobre a ficha de leitura que contem as
características de um conto.
12- Breve comentário do(S) responsável (is) sobre aspectos que facilitaram e
dificultaram na elaboração do projeto: Os aspectos que facilitaram na elaboração do
projeto foram à direção, coordenação e diretoria de ensino que nos orientaram de como
fazer para que este projeto fosse executado de maneira interdisciplinar, inclusive
constar na proposta pedagógica da escola. E as dificuldades é fazer o planejamento da
aula com data determinada, sendo que pode ter um imprevisto durante o bimestre no
cronograma da data terminal.
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Apesar de dispor de poucos registros, foi possível fazer um breve histórico da
referida instituição; ato de criação Decreto de 04 de Janeiro de 1950 e instalada em 16
de fevereiro de 1.950 com o nome de Grupo Escolar de Guarani D’Oeste, localizado na
Rua Rio de Janeiro s/n, sendo designado como seu primeiro Diretor o Sr. Laurindo
Ingrasio. Não funcionava em prédio próprio até 1960, quando em edital de concorrência
pública para as obras do Grupo Escolar de Guarani D’Oeste foi autorizada a construção
do novo prédio na Rua General Dutra, nº 863, hoje Rua Antonio Vicente de Melo, nº
863 – centro, município de Guarani D’Oeste-SP e em 1962 foi criado o Ginásio
Estadual de Guarani d” oeste, anexo ao antigo Grupo Escolar, funcionando em horários
diferentes.
Desde 30 de agosto de 1957 foi instituída a Associação de Pais e Mestres; os
colegiados também foram criados como: Clube Filatélico do Grupo Escolar, Ata nº 01
de 27 de abril de 1961; Grêmio Estudantil, Ata nº 01 de 18 de maio de 1967; Centro
Cívico, Ata nº 17 de 28 de junho de 1971.
A partir de 01 de abril de 1971, o Ginásio Estadual passou a denominar-se
Colégio Estadual de Guarani D”Oeste e em 22 de janeiro de 1975, houve a integração
das Escolas pelo Decreto nº 5545/75 que dispôs sobre a integração e denominação das
unidades escolares: foram integrados o Colégio Estadual e o Grupo Escolar de Guarani
D’Oeste com a denominação de Escola Estadual de 1º e 2º Graus de Guarani D’Oeste,
sob jurisdição da Delegacia do Ensino Secundário e Normal (DESN) de Fernandópolis.
Em 1976 foi ampliado o prédio e a partir de 14 de outubro, de acordo com a Lei 2483/76
a Escola passou a denominar-se EEPSG “Profª Marilene de Lurdes Lisboa Singh”, em
homenagem a uma professora da escola falecida no ano anterior.
Nos termos das Resoluções SE 89, de 09/12/05 e, nº 7, de 18/01/06, foi
transformado em Escola de Tempo Integral, assumindo o compromisso de garantir a
todos os alunos uma educação integral, oferecendo possibilidades de enriquecimento
de seu universo, aprofundando conhecimentos, vivenciando novas experiências através
das Oficinas Curriculares especialmente instituídas para vivências de natureza prática,
inovadoras, lúdicas e transformadoras.
No ano de 2014, conta também co o EJA – Educação de Jovens e Adultos –
tendo 04 salas com funcionamento noturno das 19h às 23, sendo 1 sala de 1.º e 2.º
152

termo do Ensino Fundamental, 01 sala de 2.º e 3.º termo de Ensino Fundamental , 01
sala de 1.º termo e 01 de 2.º termo de Ensino Médio.
O PRÉDIO ESCOLAR foi construído no ano de 1.960, prédio próprio do então Grupo
Escolar de Guarani D’Oeste e passou por diversas reformas e ampliações.
Hoje a EE “Profª Marilene de Lurdes Lisboa Singh” conta com:- 08 salas de aulas; 01
sala de informática; 01 laboratório de Ciências, que está sendo utilizado para sala de
aula; 01 sala de diretoria; 01 sala de coordenação pedagógica; 01 secretaria; 01 sala de
professores; 01 copa; o1 biblioteca; 01 passarela; 01 quadra de esportes coberta; 01
quadra de esportes descoberta; 01 pátio coberto; 03 sanitários de alunos masculinos;
03 sanitários de alunos femininos; 01 vestiário feminino; 01 vestiário masculino; 01
sanitário administrativo masculino; 02 sanitários administrativos femininos; 02 depósitos
de materiais de consumo; 01 cozinha; 01 despensa; 01 refeitório; 01 cantina; 01
zeladora.
No entorno do prédio na parte interna conta com espaços que são utilizados para
atividades pedagógicas como: quiosque e um espaço com terra para estudo de
organismos vivos. Ambos os espaços são utilizados para o desenvolvimento dos
projetos de leitura e do mundo da leitura para a leitura do mundo “o ambiente vivo”.
Todos os ambientes em estado de conservação e limpeza favorável para estudos
diversificados. Conta com uma ala separada com salas de aulas e sanitários, espaço
cedido pelo Estado para funcionamento da EMEF Alzira Dias do Carmo Moreira.
B- RECURSOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS: 18 microcomputadores (Sala de
Informática); 02 microcomputadores para uso pedagógico; 03 microcomputadores para
uso administrativo; 03 impressoras; 05 televisores; 03 aparelhos DVD; 01 aparelho
karaokê; 01 retroprojetor; 01 telão para projeções; 01 amplificador de som; 01
filmadora; 01 máquina fotográfica digital; 01 projetor de slides; 03 aparelhos tocam-CD;
01 aparelho para fax.; 01 aparelho data show.
C -RECURSOS HUMANOS:

A EE “Profª Marilene de Lurdes Lisboa Singh” conta

com Diretor de Escola Substituto, dois (02) Vice- Diretores, sendo 01 do Programa
Escola da Família, um (01) Professor Coordenador de Ensino Fundamental e Médio e
01 Professor Coordenador

Geral de Apoio Pedagógico, 01 Professor Mediador

Comunitário e 01 Professor Mediador da Sala de Leitura.
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Na área administrativa e operacional possui um (01) Gerente de Organização
Escolar, dois (02) Agentes de Organização Escolar, estaduais efetivos, 01 Agente de
Organização Escolar contratado, três (03) funcionários públicos municipais; um (01)
Agente de Serviço Escolar estadual efetivo; três (03) cozinheiras funcionárias públicas
municipais.
O corpo docente é formado por:- 11 (onze) Professores Educação Básica II (PEB
II) efetivos, sendo que destes três (03) encontram-se afastados (01) um na
coordenação de outra escola, (01) na coordenação desta unidade e (01) um

em

licença médica. (25) Professores (PEB II) categoria F e O, sendo que cinco (05) desses
professores atuam nas Oficinas Curriculares; um (01) professor readaptado encontra-se
em exercício na Diretoria de Ensino de Fernandópolis, dois (02) em licença saúde, 02)
professores readaptados com sede em outra Unidade Escolar se encontram atuando
nesta Unidade Escolar. No total o corpo docente é composto por trinta e sete (37)
professores, 33 em exercício e os demais afastados e ou readaptados.

D- PERFIL SÓCIO - ECONÔMICO DOS ALUNOS: Os alunos atendidos pela E.E.
“Profª Marilene de Lurdes Lisboa Singh” em sua grande maioria residem na zona
urbana, com apenas 10% residindo na zona rural. É uma comunidade de baixo poder
aquisitivo, com 60% das famílias residindo em casa própria, 25% em casas cedidas por
outrem, 10% em casas de aluguel e 5% em casas financiadas (conjunto habitacional
popular).
A renda familiar da maior parte das famílias – 75% - é de até 2 (dois) salários
mínimos, 17% ganha de 3 (três) a 4 (quatro) salários mínimos, 5% recebe de 5 (cinco) a
6 (seis) salários mínimos e 3% ganham sete ou mais.
Nesta comunidade, como no Brasil e no mundo, verifica-se significativa
desagregação familiar. Observamos que apesar de a grande maioria – 65% - dos
alunos viverem com os próprios pais, 18% são criados apenas pela mãe, 9% pelas
avós, 7% por outros parentes e 1% vive apenas com o pai.
A atividade profissional da comunidade baseia-se na mão-de-obra junto ao
corte da cana-de-açúcar, em empregos públicos (Prefeitura Municipal), fábrica de
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tecelagem e parte da população trabalha em Fernandópolis (cidade vizinha) no
comércio e nas residências como empregadas domésticas.
Os nossos alunos, quando entrevistados, 58% dizem gostar de ler e 20%
afirmam não gostar. Dos que afirmaram que gostam de ler, ao serem perguntados
quantos livros leram no último ano, a resposta ficou apenas em torno dos livros que
foram solicitados por professores e a leitura predileta é revistas e gibis. Verifica-se
assim, que a leitura não é um hábito incentivado pela maior parte das famílias, cujo
lazer está essencialmente focado na televisão.
O município não oferece grandes perspectivas aos jovens quanto a empregos;
assim verificamos em nossos alunos certa apatia com relação aos estudos, e este fato
é nacional, pois o mercado atual de trabalho é de certa forma desalentador; estudos
recentes têm demonstrado o crescente desemprego de trabalhadores escolarizados.
São os jovens que constituem o grupo social mais escolarizado e também mais
desempregado, submetendo-se a trabalhos precários, informais e recentemente, à
proliferação de estágios.
Neste contexto, a educação torna-se fundamental como um fim em si mesma,
como condição para o desenvolvimento do senso crítico e do exercício da cidadania,
buscando uma visão de educação ampla que possibilite o desenvolvimento integral dos
nossos alunos, permitindo que tomem consciência de si mesmos como sujeitos
histórica e das contradições e desigualdades presentes na sociedade contemporânea.
.

155

RECURSOS
HUMANOS
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CONSELHO DE ESCOLA: OBJETIVOS E COMPOSIÇÃO
O Conselho de Escola é organismo de gestão escolar, composto por
representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar e é responsável pelo
estabelecimento de diretrizes e metas e outras tarefas relativas ao Projeto Político
Pedagógico da Unidade Escolar. Sua existência é decorrente de norma prevista na
Constituição da República Federativa do Brasil que estabelece, em seu artigo 206, os
princípios com base nos quais será ministrado o ensino no nosso país. Um desses
princípios, consignado no inciso VI do citado artigo, é o da “gestão democrática do
ensino público, na forma da lei”.
Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo
12, determina que os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e
executar sua proposta pedagógica, e no artigo 14, que os sistemas de ensino definirão
normas da gestão democrática do ensino público de acordo com os seguintes
princípios:


participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico
da escola;



participação da comunidade escolar

local em conselhos escolares ou

equivalentes.
No Estado de São Paulo, os Conselhos de Escola são regulamentados por Lei
Complementar nº 444/85 (Estatuto do Magistério) e prevê que deliberará sobre:


Diretrizes e metas da unidade escolar;



Alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e
pedagógica;



Projetos de atendimento psico-pedagógico e material de aluno;



Programas especiais, visando a integração escola-família-comunidade;



Criação e regulamentação das instituições auxiliares;



Designação ou dispensa do vice-diretor de escola.
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O Conselho de Escola pode ser um instrumento de democratização escolar. Para
que o Conselho de Escola cumpra plenamente seu papel é necessária a participação
consciente da comunidade escolar. Professores, pais, alunos e funcionários devem
tomar em suas mãos os destinos da escola.
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA PARA O ANO DE 2014
ESPECIALISTAS: Doralice Aparecida Pinheiro Pereira – Diretor de escola

PROFESSORES:
1- Maria Lúcia de Caíres Lopes
2- Sandra Regina Braga Consolo
3- Cássia Fernanda Vitorino Cardoso Menis
4- Carlos Eduardo da Silva
5- Maria do Socorro da Silva Rocha
6- Lucimar Paulino Mendes
7- Wener Cristina Franco da Silva Santos
8- Graziane Gonçalves Ferreira
Suplentes:
1- Araci Luiz da Silva Arantes
2- Marlene Aparecida Fávero Cotrim
PAIS:
1- Keila Lopes Rodrigues
2- Lea Maria de Seixas
3- Rosana Possari
4- Lucimar C. Magri
5- Cleide da Silva
Suplentes :
1- Simone Comar Migliato
2- Francisco Lindelmar Batista Barbosa
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ALUNOS:
1- Samuel Ferreira Pavaneli
2- Cauê Inácio da Silva Gomes
3- Willian Marciel Alves
4- Maykon Luis Ribeiro
5- Barbara Magalhães Pereira
6- Lucas Lourenço Ferreira
7- Bianca Lemes Santana

Suplentes:
1- Nayeli Danieli de Oliveira
2- Natalia Silva Aguiar
3- Vitória Beatriz Vieira Agostinho
4- Vitor Rodrigues Monteiro
5- Vinicius Ambrizzi Búfalo
6- Tayron Romeiro Helena
7- Felipe Souza Silva
FUNCIONÁRIOS:
1- Marinara da Silva Gouveia
Suplente:
1- Fabiana Borges dos Santos
Em livro próprio do Conselho de Escola, foram lavradas as Atas de eleição de
cada segmento, na seguinte ordem:
 Alunos - Ata n.º 03/2014
 Funcionários – Ata n.º 04/2014
 Professores – Ata n.º 05/2014
 Pais – Ata n.º 06/2014
 Funcionários – Ata n.º 07/2014
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
DA EE PROFª MARILENE DE LURDES LISBOA SINGH, DE GUARANI D’OESTE
PARA ANO DE 2014.

OBJETIVO GERAL: Colaborar no aprimoramento do processo educacional, na
assistência ao escolar e na integração escola-família.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os
objetivos educacionais elencados pela escola;
2. Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos
junto à escola;
3. Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da
comunidade, para auxiliar a escola promovendo condições que
permitam:
a) melhoria da aprendizagem;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar,
nas áreas sócio-econômicas e de saúde;
c) a conservação e manutenção do prédio, dos equipamentos e
das instalações, além do patrimônio da APM;
d) a execução de pequenas obras de construção no prédio da
escola
e) a programação de atividades culturais e de lazer que
envolvam a participação conjunta de pais, professores e
alunos;
f) realizar eventos, com a finalidade da integração escolacomunidade e arrecadar fundos para melhoria das condições
da escola;
g) participar de campanhas comunitárias e promoções de
natureza cultural, esportiva e assistencial;
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h) gerir juntamente com a equipe da administração os recursos
advindos do convênio FDE/APM e FNDE/MEC/APM para
manutenção do prédio e de pequenos reparos;
i) prioritariamente, dotar os alunos carentes de condições para
aquisição de material escolar e outros de emergência, para
possibilitar equidade de aprendizagem, integrando-os;
j) articular as instâncias superiores e com a Prefeitura
Municipal proposta de melhoria (reparos, mão de obra,
funcionários) da escola;
k) dar suporte aos projetos elencados pela escola e pelo
Programa Escola da Família ao calendário proposto pela
escola e pela D.E.
DOS MEIOS E RECURSOS:


Desenvolver durante o ano convênios com entidades e ou empresas diversas;



Receber doações diversas;



Desenvolver promoções diversas.

Eleição realizada no dia 10 de Março de 2014, registrada em Ata nº 01/2014 , no livro
próprio da APM sob folhas n.º 15 e 16.

Presidente da associação: Doralice Aparecida Pinheiro Pereira
Secretário: Fabiana Borges dos Santos
Diretoria Executiva
Diretor Executivo: Regiani Soares Dias Mattos
Vice Diretor Executivo: Márcia Rodrigues de Mattos
Diretor Financeiro: Maria Lúcia de Caíres Lopes
Vice Diretor Financeiro: Maria Rita Machado Felício
Diretor Social: Valtair Gomes da Silva
Diretor de Esporte: Graziane Gonçalves Ferreira
Diretor Cultural: Márcia Machado Felício dos Reis
Diretor de Patrimônio: Ivair Fernandes dos Santos
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Conselho deliberativo
Presidente Nato: Doralice Aparecida Pinheiro Pereira
Professores: Graci Eliana de Oliveira Dias
Carlos Eduardo da Silva
Marlene Aparecida Fávero Cotrim

Pais de Alunos: Rosimeire dos Santos
Renata Gonçalves Rodrigues
Márcia Elias de Oliveira
Maria Vanda Oliveira da silva

Funcionária: Rosilene das Graças Ribeiro
Conselho Fiscal
Ademir Marçola
Eliana Augusta Gomes Melo
Sidenir Figueira Chagas
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GRÊMIO ESTUDANTIL – PLANO E COMPOSIÇÃO

PLANO DO GRÊMIO ESTUDANTIL:
Objetivo Geral: Congregar o corpo discente da EE Profª Marilene de Lurdes
Lisboa Singh, defendendo seus interesses individuais e coletivos, incentivando a cultura
literária, artística e desportiva, além de promover a cooperação entre direção,
professores e funcionários no desempenho das atividades escolares.
Objetivo Específico:
-

Zelar pela adequação do ensino às reais necessidades dos jovens e um ensino
público gratuito de qualidade

-

Defender a democracia, a independência e o respeito às liberdades fundamentais
do homem sem nenhuma discriminação de raça, nacionalidade e convicção política
e religiosa.

-

Lutar pela permanente democracia na escola, através do direito a participação nas
discussões internas e/ou deliberativas de U.E.

-

Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, cívico,
desportivo e social com entidades congêneres;

-

Promover a cooperação entre os diversos segmentos da escola na busca de seu
aprimoramento;

-

Promover e incentivar a participação em concursos literários, artísticos, desportivos
de todos os alunos e sócios;

-

Congregar todos os elementos da escola com a finalidade de tornar esta instituição
uma só família.
Ações a serem desenvolvidas:

-

Participar ativamente nas ações de melhoria do ambiente escolar através de
campanhas de conscientização para a conservação do patrimônio e de limpeza
escolar;

-

Promover palestras sobre os diversos temas que possa contribuir para melhoria das
relações pessoais ou de formação moral, espiritual, ética e cidadania;

-

Participar e promover gincana com a finalidade social, despertando a solidariedade
entre a escola-família e comunidade;
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-

Desenvolver campanha para uma escola mais alegre, com músicas nos intervalos
de recreio, incentivando participação em apresentações artísticas e musicais;

-

Participação nos finais de semana do projeto escola da família interagindo com os
alunos nas várias propostas de interação escola-família-comunidade;

-

Mutirão para arrastões de limpeza e ou combate à dengue;

-

Campanha de conscientização para reciclagem - coleta de material reciclável;

-

Auxiliar a direção na conscientização e manutenção da higiene dos banheiros e
pátio da escola;

-

Propor campeonato na escola nos finais de semana para integração família-escola e
comunidade (pais x filhos x professores);

-

Participação nas festas e eventos propostos pela APM e Escola da Família;

-

Participar no calendário de eventos da escola,

motivando todos os alunos a

participarem e colaborar para que as atividades sejam bem elaboradas. Ex: Agita
Galera – Agito Família, e outras campanhas;
-

Cobrar de todos os agentes da escola um tratamento cordial na construção de uma
escola de PAZ.

Reuniões mensais para avaliação e replanejamento das ações, de acordo o
calendário escolar.

Eleição realizada no dia 01 de Abril de 2014. Cento e trinta alunos votaram,
registrado em Ata sob o nº_02/2014.
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COMPOSIÇÃO

NOME

CARGO

Victor Rodrigues Monteiro

PRESIDENTE

9.º ano

Milena da Silva Dechechi

VICE PRESIDENTE

9.º ano

Vinicius Ambrizzi Bufalo

1º SECRETÁRIO

1.ª série

Gabriel Souza da Silva

2º SECRETARIO

1.ª série

Natalia Silva Aguiar

1º TESOUREIRO

7.º ano

Danyel Antonio Pereira Gouveia

2º TESOUREIRO

8.º ano

Lucas Lourenço Ferreira

ORADOR

Johnny Rodrigo de Seixas dos Santos

DIRETOR SOCIAL

9.º ano

Victoria Rodrigues Carlos

DIRETOR DE IMPRENSA

8.º ano

Bruno José dos Santos

DIRETOR DE ESPORTES

2.ª série

Bianca Lemes Santana

DIRETOR CULTURAL

3.ª série

Maykon Luiz Ribeiro

DIRETOR DE SAÚDE E MEIO

SÉRIE

2.ª série

9.º ano

AMBIENTE

Mayna Destácio

1.º SUPLENTE

6.º ano

Eduardo Henrique R.S. Barbosa

2.º SUPLENTE

7.º ano

Sandra Regina Braga Consolo

PROFESSORA RESPONSÁVEL
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PLANOS E AÇÕES

HORÁRIO DE ATPCs
Segunda-Feira:
14h10min às 16h40min. - (PEBII) e Oficinas Curriculares do Ciclo II

TEMÁRIO DAS ATPCs
10. Estudo, análise e discussão dos resultados do SARESP/2013 para sanar
dificuldades encontradas, levantamento das habilidades e competências não
desenvolvidas pelos alunos e reflexão sobre a prática pedagógica;
11. Discussão, troca de experiências e preparo de materiais para o desenvolvimento
dos projetos e campanhas especiais da escola;
12. Leitura de textos atuais relacionados à Educação. Ex: Mundo Jovem, Nova
Escola, Jornais, Documentos da S.E.E. e outros
13. Leitura dos PCNs e Propostas Curriculares
14. Interação dos professores que trabalham o currículo básico e os das Oficinas
Curriculares, análise do desenvolvimento dos projetos interdisciplinares;
15. Análise dos resultados bimestrais através de gráficos e portfólios de cada
disciplina para replanejamento das intervenções necessárias para garantir

o

avanço na aprendizagem;
16. Comunicação, discussão e reflexão sobre as atividades extracurriculares
(gincanas, eventos, festas, etc...) para organização e funcionamento da equipe;
17. Avaliação dos projetos, verificar se os objetivos foram alcançados e as metas
atingidas.
18. PROEMI – discussão sobre plano geral e ações a serem implementadas.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. PROFª MARILENE DE LURDES LISBÔA SINGH
Rua Antonio Vicente de Mello, 863 - Fone/Fax (017 )3834-1173

PROJETO DE FORMAÇÃO DOCENTE NAS ATPCs

JUSTIFICATIVA: As ATPCs se configuram como um espaço de formação contínua a
partir do momento que, através da reflexão, instrumentaliza o professor para fazer um
trabalho diferenciado, consolidando a atitude do discurso e a teoria à prática de sala de
aula.

OBJETIVOS GERAIS



Implementar a cultura da formação docente na própria escola;



Revitalizar a postura político-pedagógica docente;



Superar a dicotomia teoria e prática pedagógica existente na escola;



Constituir, de forma participativa e ativa, a cultura de avaliação;



Proporcionar condições para desenvolver, no aluno, o habito de observar e de
estudar, de forma independente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Desenvolvimento pessoal e profissional docente com qualidade;



Aulas construtivistas e dinâmicas articuladas com as demais disciplinas
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Formação de educandos críticos e éticos com competências e habilidades para
observar o mundo e dialogar com ele, com saber necessário para utilizar os
amplificadores culturais e, por conseguinte, desenvolver, com autonomia,
atividades de estudos;



Compreender e desenvolver o conceito de avaliação formativa;



Melhorar o desempenho docente em todas as aulas.

METODOLOGIA

Para mobilizar os professores para o procedimento de estudo, começaremos fazendo
levantamento das dificuldades dos professores em relação a metodologia e didática, e para cada
item identificado serão propostos estudos pertinentes ao assunto e que possam subsidiar a
renovação da prática docente, provocando assim uma reflexão sobre o papel da mediação do
professor e os resultados que podem ser obtidos.

TEMÁRIO



Discussão, troca de experiências e preparo de materiais para o desenvolvimento dos
projetos da escola;



Estudo e discussão dos resultados das avaliações internas e externas para sanar
dificuldades encontradas e diagnosticar habilidades e competências não desenvolvidas
pelos alunos e refletir sobre a prática pedagógica;



Estudo do Currículo da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo;



Interação dos professores do currículo básico com os professores das oficinas
curriculares;
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Análise dos resultados bimestrais através de gráficos para planejamento de intervenções
necessárias para garantir o avanço na aprendizagem;



Comunicação, discussão, reflexão e organização das atividades e eventos que a escola
planeja ( gincanas, comemoração dos dia das mães e dia dos pais, festa junina,
mobilização dos pais)



Estudo e pesquisa do PROEMI ( Projeto Ensino Médio Inovador) ;



Avaliação diagnostica e formativa;



O desenvolvimento de competências e habilidades;



Praticas Pedagógicas;



Mediação de conflitos;



Legislação Educacional;



Planejamento;



Indisciplina;



Tecnologia e aprendizagem;



Agrupamentos produtivos;



Apresentação de vídeos, palestras, textos de pensadores e especialistas em educação
como Zabala, Terezinha Rios, Celso Vasconcelos, Jussara Hoffman, Jaques Delors e
outros, com posterior discussão para o bom entendimento do que foi exposto;



Matrizes de Referência;



Transposição Didática;



Como o aluno aprende;



Saberes necessários para ensinar;



Cultura da paz;



Diferentes tipos de inteligência;
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Como intervir no processo de aprendizagem;

AVALIAÇÃO

Acompanhamento da prática do professor identificando os pontos que precisam de ajustes
e fazendo as intervenções necessárias, bem como a proposição de novos estudos que atendam as
demandas que se apresentam no cotidiano escolar.
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210
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2013
INSTRUMENTO DE AUTO-AVALIAÇÃO
I – GESTÃO PEDAGÓGICA:

Nível de Atendimento

Indicadores

Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente

1-Proposta
curricular
contextualizada
(evidências pág
12,13 e14)

2-Articulação
políticas
públicas de
educação e
projeto
pedagógico

3-Planejamento
da pratica
pedagógica

4Monitoramento
da

A proposta curricular mostra-se
atualizada para atender as
necessidades dos alunos e da
comunidade, em consonância
com o projeto pedagógico, as
Diretrizes e orientações
Curriculares Nacionais,
Estaduais e Municipais bem
como os avanços científicos,
tecnológicos e culturais da
sociedade contemporânea?
O projeto pedagógico promove a
articulação entre as políticas
públicas de educação e as
práticas curriculares
desenvolvidas na escola,
evidenciando ações e resultados
alcançados que contribuam para
a continuidade das experiências
relatadas?
As práticas de planejamento das
aulas dos professores são
realizadas de forma sistemática e
coletiva, em consonância com a
proposta curricular da escola, as
necessidades individuais dos
alunos, a legislação educacional
e os diferentes espaços e tempos
escolares?
A escola analisa os resultados de
aprendizagem (avanços
alcançados e dificuldades
enfrentadas pelos alunos) e
desenvolve ações pedagógicas

x

x

x

x
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aprendizagem

5-Inovação
pedagógica

6-Inclusão com
equidade

visando à melhoria contínua do
rendimento escolar?
A escola desenvolve práticas
pedagógicas inovadoras para
atender diferentes necessidades e
ritmos de aprendizagem dos
alunos, por meio de abordagens
curriculares diversificadas, com
a utilização adequada de recursos
didáticos e tecnologias
educacionais?

x

São realizadas práticas
pedagógicas inclusivas que
traduzam o respeito e o
atendimento equitativo a todos
os alunos – independentemente
de origem socioeconômica,
gênero, etnia e necessidades
especiais?

x

II – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS:

Nível de Atendimento
Indicadores
Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente

1-Avaliação do
projeto
pedagógico

2-Fluxo e
rendimento
escolar

A escola realiza, pelo menos uma
vez por ano, práticas de avaliação
coletiva e socialização dos
objetivos e metas alcançados
pelo projeto pedagógico,
evidenciado melhorias realizadas
e fragilidades desde a última
avaliação desse projeto?
A escola registra, analisa e
socializa, anualmente, as taxas de
aprovação, reprovação, evasão e
distorção série-idade,
identificando necessidades e
implementando ações de

x

x
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melhoria?

3-Frequência
Escolar

4-Metas de
melhoria do
desempenho
escolar

5-Uso dos
resultados de
desempenho
escolar

6
Transparência e
divulgação dos
resultados

A escola adota medidas de
acompanhamento e controle da
freqüência dos alunos (semanal,
quinzenal, mensal) e ações para
assegurar a sua permanência,
com sucesso?
A escola identifica necessidades
e propõe metas de melhoria do
seu desempenho, com base nos
resultados obtidos nas avaliações
nacionais, estaduais ou
municipais?
A escola analisa e compara os
resultados de seu desempenho
(IDEB, Prova Brasil/SAEB etc)
com os resultados das avaliações
nacionais, estaduais e/ou
municipais?
A escola divulga,
bimestralmente, aos pais e à
comunidade, os resultados de
aprendizagem dos alunos e as
ações educacionais
implementadas para a melhoria
do ensino?

x

x

x

x

III – GESTÃO PARTICIPATIVA

Nível de Atendimento
Indicadores
Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente
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1-Visão
compartilhada
do projeto
pedagógico

2-Avaliação
participativa

3-Atuação dos
colegiados

4-Integração
escola-sociedade

O projeto pedagógico é
reformulado e avaliado,
anualmente, com a participação
de todos os segmentos da
comunidade escolar,
oportunizando uma visão
compartilhada dos valores,
objetivos, metas e ações
orientadoras da educação
oferecida pela escola?
Os vários segmentos escolares
acompanham e avaliam, de
maneira participativa e
sistemática, os planos de ação e
as práticas pedagógicas,
propondo formas de melhorar e
divulgar as realizações da escola,
com vistas a dar transparência à
gestão?
Os colegiados são atuantes e
expressam comprometimento,
iniciativa e efetiva colaboração
na implementação e avaliação do
projeto pedagógico, contribuindo
para que todos os segmentos
sejam satisfatoriamente
informados a respeito das
decisões da escola?
A escola estabelece parcerias
com famílias, órgãos públicos
associações locais, empresas,
profissionais e conselho tutelar,
visando o enriquecimento do
currículo e da aprendizagem dos
alunos?

x

x

x

x
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5-satisfação dos
alunos, pais,
professores e
demais
profissionais da
escola

São levantados e analisados, de
forma sistemática e coletiva,
índices de satisfação dos alunos,
pais, professores e demais
profissionais da escola, em
relação às várias dimensões da
gestão da escola, colaborando
para definição de estratégias para
superar as fragilidades?

x

IV – GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS:

Nível de Atendimento
Indicadores
Insuficiente

São realizadas práticas de
organização, atualização da
documentação, escrituração,
1-Documentação registros sobre a vida escolar
dos alunos, diários de classe,
e registros
estatísticas, legislação e
escolares
outros, para um atendimento
ágil à comunidade escolar e
ao sistema de ensino?
São utilizados de forma
apropriada instalações,
2-Utilização das equipamentos e materiais
pedagógicos, incluindo os
instalações
recursos tecnológicos, para a
implementação do projeto
pedagógico da escola?
São promovidas ações que
assegurem a conservação,
higiene, limpeza,
3-Preservação do manutenção e preservação
do patrimônio escolar,
patrimônio
instalações, equipamentos e
materiais pedagógicos?
É disponibilizado o espaço
da escola, nos fins de
semana e período de férias,

Regular

Bom

Ótimo

Excelente

x

x

x
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para a realização de
atividade que congreguem a
comunidade local, de modo a
garantir a maximização de
seu e a socialização de seus
bens?
São buscadas formas
alternativas para criar e obter
5-Capacitação de recursos, espaços e materiais
complementares para a
recursos
melhoria da realização do
projeto pedagógico da
escola?
São realizadas ações de
planejamento participativo,
acompanhamento e
avaliação da aplicação dos
recursos financeiros da
6-Gestão de
escola, levando em conta as
recursos
necessidades do projeto
financeiros
pedagógico, os princípios da
gestão pública e a prestação
de contas à comunidade?
4-Interação
escola/comunida
de

x

x

x

.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2013
RESULTADOS DAS AVALIAÇÕIES INTERNAS: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS
ÍNDICES DE PROMOÇÃO, EVASÃO E RETENÇÃO (2013).

CICLO
II

ENSIN
O
MÉDI
O

Nº. de
alunos
freqüentes
103

Nº. de alunos
transferidos

Nº. de
alunos
evadidos
03 ( 2,9%)

Nº. de
alunos
promovidos
99 (93.2%)

Nº. de
alunos
retidos
04 (3.9%)

Nº. de
alunos
freqüentes

Nº. de alunos
transferidos

Nº. de
alunos
evadidos

Nº. de
alunos
retidos

16

02 (3,5%)

Nº. de
alunos
promovido
s
57 (94.8%)

58

19

01(1,7%)

RESULTADOS DA AVALIAÇÕES EXTERNAS : SÉRIE HISTÓRICA DO SARESP
SÉRIE
8.ª série
3.ª série

SÉRIE
8.ª série
3.ª série

2007
3,17
0,85

2009
3,9783
4,7833

2008
2009
2010
2011
2012
3,71
3,55
*2,91
4,29
3,84
2,34
3,26
2,60
3,47
3,44
*8.ª SÉRIE EM 2010 – 3.ª SÉRIE EM em 2013

2013
3,22
*1,26

INDICADORES DA ESCOLA POR DISCIPLINA
LINGUA PORTUGUESA
2010
2011
2012
2013
* 3,3337
3,7030
4,3060
3,7333
3,3333
4,8000
4,8487
*1,5557
*8.ª SÉRIE EM 2010 – 3.ª SÉRIE EM em 2013

MATEMÁTICA
SÉRIE
8.ª série
3.ª série

2009
3,6560
2,5000

2010
*2,8990
2,3077

2011
5,1850
3,0667

2012
4,1670
3,3333

2013
3,2
*1,111

*8.ª SÉRIE EM 2010 – 3.ª SÉRIE EM em 2013
ANÁLISE DOS INDICADORES
GESTÃO PEDAGÓGICA
1- Proposta curricular contextualizada
Indicador insuficiente, pois ao analisarmos as propostas curriculares implantadas percebe-se que
os cadernos de alunos de algumas disciplinas são recortes de situações de aprendizagem
pertinentes em relação aos avanços científicos, tecnológicos e culturais da sociedade
contemporânea, mas o problema se encontra na transposição desses conteúdos e práticas para a
realidade sociocultural local e as práticas sociais reais vivenciadas pelos alunos na comunidade e
nas famílias. Exemplo: No ensino de Arte frequentemente o que se faz em termos de
manifestação artística são as festas populares, algo que está se perdendo (festa junina, quadrilha,
catira, festas dos reis etc.) isto não está recortado na proposta de Arte. Nela estão recortadas as
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esculturas de Brecheret, Tarsila do Amaral, etc. Na dança, movimento do corpo, balé e não a
catira. A dificuldade é de transposição dessa referência de cultura para a vivência local. Em
Língua Portuguesa, a inter-relação das pessoas é fundamentalmente oral. O acesso das pessoas ao
conhecimento e feito por via de televisão e rádio, linguagem falada. A escrita, em termos de
alguém que escreva textos que façam circular na sociedade, quando muito são recados da igreja,
comunicados da escola. Não se tem essa cultura de se expressar por escrito. A dificuldade está
em transpor as atividades de ensino a partir das práticas do conhecimento vivenciadas, das
práticas sócio comunitárias do conhecimento vivenciado pelos alunos na nossa cultura.
2- Articulação políticas públicas de educação e projeto pedagógico
Indicador analisado como bom. A escola em seu projeto pedagógico promove a articulação
entre as políticas públicas de educação em suas práticas curriculares desenvolvendo projetos que
evidenciam ações e resultados alcançados. Entre eles estão os projetos oferecidos pela Secretaria
da Educação (Prevenção Também se Ensina, Africanidades, Agita Galera, Escola da Família,
Cultura é Currículo, IV Conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, Festival de Música,
Parlamento Jovem, Jovem Senador, Superação Jovem na Sala de Leitura). Os professores e
gestores participaram dos Cursos e OTs oferecidos, mas houve pouca socialização dos conteúdos
aprendidos para os demais membros da equipe escolar e na prática houve pouca aplicabilidade.
3- Planejamento da prática pedagógica
Indicador insuficiente, pois não houve sistematização no planejamento das aulas dos
professores de forma coletiva, embora tenha sido trabalhado com caderno do aluno e professor
que fazem parte da proposta curricular do estado e os conteúdos da proposta pedagógica da
escola, mesmo assim foi insuficiente para atender as necessidades dos alunos.
4- Monitoramento da aprendizagem
Indicador prejudicado no ano de 2013 e insuficiente por vários motivos: diretor afastado
esperando aposentadoria; alterações no grupo gestor, quem estava na vice-direção da escola da
família passa para a direção e depois vice direção; quem estava na vice direção voltou para a sala
de aula. Num outro momento o vice-diretor passou para a coordenação e volta o vice-diretor que
fica na direção na falta do diretor. Também muitos afastamentos de professores licenciados por
motivo de doenças (Física, Química, Matemática, Arte, Geografia no Ensino Médio). A
professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental faltava muito. O professor de Ciências
e de Tecnologia da Informação não tinha competência relacional. Também foi insuficiente o
trabalho de acompanhamento pedagógico em sala de aula.
5- Inovação Pedagógica
Embora sejam oferecidos recursos didáticos, pedagógicos e tecnológicos diversificados (livros,
caderno do aluno e do professor que fazem parte do currículo da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo, assinaturas de revistas diversas, assinatura de jornal, sala do Acessa Escola
com estagiário em dois períodos, Curso MGME, OTs com PCNPs da Diretoria de Ensino,
notebook, Data show, rádios, aparelho de TV e DVD, papéis diversos, etc.) muitas aulas ainda
continuaram de forma tradicional (giz e lousa), por isso este indicador foi considerado
insuficiente.
6- Inclusão com equidade
Mesmo com orientações da PCNP que trabalha com a inclusão não são realizadas práticas
pedagógicas inclusivas suficientes, visto que a equipe escolar não se encontra preparada para
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atender todos os alunos que apresentam necessidades especiais com equidade, inclusive aqueles
alunos que não apresentam necessidades físicas não recebem atendimento para suprir suas
necessidades intelectuais, que são as dificuldades de aprendizagem. O próprio sistema não
oferece um currículo básico adequado para tais necessidades. Por exemplo, temos um aluno com
deficiência visual que não recebeu os cadernos do aluno ampliado em tempo, só chegaram no
último mês do ano, o que deveria chegar no início do bimestre. Não recebe também livros
paradidáticos ampliados. Falta orientação, capacitação para os professores com relação à prática
docente (metodologia diferenciada). O professor reclama constantemente que o aluno não realiza
as atividades, mas como realizá-las se não as entende. O fato gera indisciplina. A escola não
conta com especialistas para orientar os professores e acompanhar o desenvolvimento dos alunos.
O mínimo que se faz é encaminhamento e atendimento psicológico com a psicóloga da UBS. Por
isso, este indicador é considerado insuficiente.
GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
1- Avaliação do Projeto Pedagógico
Indicador considerado insuficiente. Houve mudanças na equipe gestora no ano de 2013,
aposentadoria da diretora titular, troca de professores coordenadores, ficando a avaliação do
projeto pedagógico prejudicada. Por isso essa avaliação só foi feita no final do ano letivo com
professores que não trabalharam em 2012 que não eram os mesmos que estavam em 2012 e nem
são os mesmos que estão trabalhando em 2014.
No caso do Ensino Médio, os professores de Geografia, Filosofia, Química, Física e Sociologia,
embora seja um número pequeno não faziam ATPCs nem participavam de decisões tomadas na
Escola. Até que foi feita a avaliação em 2012 e elencadas ações de melhoria para 2013, mas
pouco foi realizado (40%). Como exemplo: implantação de projetos especiais, contextualizados e
interdisciplinares com envolvimento de todos os professores do currículo básico e das oficinas;
realização de eventos que promovam a participação e a interação de toda a comunidade (feiras
culturais, exposições, excursões, sarau literário, show de talentos, campeonatos de futsal,
gincanas, jogos, comemorações e datas cívicas etc. Em todos estes eventos houve pouca
participação de alguns professores e não há quase nenhum envolvimento dos pais.
2- Fluxo e Rendimento Escolar
Indicador atendido como bom com relação aos registros, análise e socialização junto a
comunidade escolar. Embora tenham sido elencadas ações de visitas às famílias com alunos que
apresentavam frequência irregular e encaminhados os alunos faltosos ao Conselho Tutelar, ainda
foi computado num universo de 205 alunos matriculados, seis alunos evadidos; destes, 02 alunos
com 18 anos que abandonaram a escola em função do trabalho, 02 alunos abandonaram a escola
por problemas familiares (conhecimento do Conselho Tutelar, promotor e juiz); 02 alunas
abandonaram a escola porque constituíram família o que dificultou a frequência às aulas. A
escola também teve 05 alunos retidos, destes 01 aluno por nota insatisfatória e 04 por frequência
irregular, o que gerou notas insatisfatórias também. Observa-se também grande defasagem em
idade e série (alunos oriundos de outros municípios). Quanto ao rendimento escolar foi feito no
plano de melhorias para 2013 foi proposta ação de implantação de projetos especiais,
contextualizados e interdisciplinares envolvendo todos os professores do Currículo Básico e das
oficinas curriculares , mas foi pouco trabalhado.
3- Frequência Escolar
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Não foi identificada nenhuma dificuldade neste indicador, visto que a frequência escolar é
registrada diariamente pelos professores nos diários de classe, há controle de chamada feito todos
os dias por um agente de organização escolar. Ocorreram problemas de evasão em 2013 que
ultrapassaram os limites dos muros escolares (familiares, de trabalho). Mas todos os casos foram
comunicados ao Conselho Tutelar.
4- Metas de melhoria do desempenho escolar.
Pouco trabalhado os resultados de avaliações externas: Avaliação Diagnóstica em Processo,
Simulado do ENEM, OBMEP, IDESP. AS avaliações acabaram sendo feitas e os resultados não
foram bem aproveitados para levantamento das dificuldades e quais as habilidades e
competências não adquiridas. O grupo gestor e os professores, no planejamento, até identificou as
necessidades, foi elaborado plano de ação com metas de melhoria, mas não foi executado de
maneira pontual e intensiva. Um dos aspectos dificultadores foi a instabilidade do grupo gestor.
5- Uso dos resultados de desempenho escolar
Pouco trabalhado durante ao no de 2013. Houve análise e comparação de resultados de
desempenho escolar das avaliações externas, mas pouco trabalho com as habilidades e
competências exigidas no SARESP. Ainda há dificuldades de elaboração de atividades que
exijam habilidades e competências presentes nas matrizes de referência.
6- Transparência e divulgação dos resultados
O trabalho de divulgação dos resultados educacionais é feito nas reuniões bimestrais e registrados
em atas e entregues os boletins de resultados. Quando necessário, os pais foram chamados
individualmente para que, juntamente com a equipe gestora, traçasse ações para melhoria da
aprendizagem.
GESTÃO PARTICIPATIVA
1- Visão compartilhada do projeto pedagógico
No dia “D” – intitulado Dia de Avaliação Institucional, foi a oportunidade anual de reformulação
e avaliação do projeto pedagógico, estando presentes pais, alunos, professores, funcionários e
equipe gestora. Mas a participação é insuficiente, visto que ainda não está arraigada a cultura de
avaliação, pois até mesmo entre os profissionais que são diretamente ligados à escola há
dificuldades para avaliar e emitir opiniões sobre os valores, objetivos, metas e ações orientadoras
da educação oferecida por ela. Com o propósito de aproximar escola e comunidade foram
promovidos eventos tais como: festa junina, gincana, palestras, reuniões de pais, tendo como
parceiros Escola da Família, Grêmio Estudantil, Unidade Básica de Saúde, Conselho Tutelar,
APM e Conselho de Escola visando estimular a integração e o envolvimento de todos nas
atividades que solidificam a concepção do Projeto Pedagógico da Escola. Mesmo assim, é bem
reduzido o número dos que participam.
2- Avaliação participativa
Nas reuniões bimestrais de pais e mestres, procura-se divulgar as atividades realizadas pela
escola; em ATPCs, os professores podem avaliar seus planos de ação e práticas pedagógicas,
buscando formas de melhorar as práticas pedagógicas. Mas ainda está longe de ser classificado
como um trabalho ótimo ou excelente, sendo mesmo insuficiente. Falta ainda desenvolver uma
cultura de avaliação para todos os segmentos.
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3- Atuação dos colegiados
Há certa dificuldade para que os colegiados atuem. Os mais atuantes são Grêmio Estudantil, o
Conselho de Escola e o Conselho de Classe e Série. Mesmo assim com pouca participação dos
pais. Quem atua realmente são os professores e alunos. Este indicador ainda é considerado de
nível insuficiente.
4- Integração escola-sociedade
Indicador considerado em nível bom, pois a escola conta com parceiros nos seguintes serviços
públicos: saúde, na orientação dos alunos através de palestras e atendimento de urgência na UBS;
Justiça e Assistência Social , na orientação dos adolescentes; Conselho Tutelar, na assistência e
orientação às famílias quanto à necessidade de freqüência às aulas.Há ainda o apoio da psicóloga
que trabalha como funcionária pública municipal e atende os alunos com necessidade de
acompanhamento psicológico e a nutricionista que acompanha e orienta os alunos sobre
alimentação balanceada e de qualidade. Com essas articulações, visa-se sempre a melhoria da
gestão escolar, o enriquecimento curricular e a aprendizagem dos alunos.
5- Satisfação dos alunos, pais, professores e demais profissionais da escola
Indicador considerado insuficiente, visto que no ano de 2013 não foram levantados e
analisados de forma sistemática e coletiva os índices de satisfação dos alunos, pais, professores e
demais funcionários da escola, visando conhecer e saber o que acham da escola e seus
profissionais, definindo estratégias para conhecer as fragilidades , traçando metas e buscando
soluções para superá-las.

GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS
1-Documentação e registros escolares
Indicador considerado como ótimo, pois a escola coloca à disposição da comunidade toda a
documentação solicitada em tempo hábil. Os prontuários de alunos e professores estão
devidamente arquivados, as fichas de matricula e transferência estão 100% em ordem.. os diários
de classe foram entregues aos professores no planejamento e 95% dos professores os mantêm
organizados e forma vistados pela direção no final de 2013. os resultados finais estão
devidamente organizados e arquivados. O atendimento à comunidade é ágil e em todo o período
de funcionamento da escola funciona. As solicitações da Diretoria de Ensino e Secretaria da
Educação são atendidas com pontualidade e precisão.
2- Utilização das instalações
Indicador considerado ótimo, visto que todos os materiais pedagógicos, espaços e
equipamentos que a escola possui são colocados à disposição de toda a equipe escolar para
utilização bem como orientação para uso apropriado de forma que venham implementar o
currículo e o projeto pedagógico da escola.
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3-Preservação do Patrimônio:
Indicador considerado como bom. Durante o ano são promovidas ações que asseguram a
conservação, higiene , limpeza, manutenção e preservação do patrimônio. Analisando este
indicador pode-se assegurar que o prédio escolar é bem conservado, não há pichações em paredes
e muros, a pintura é retocada em todo inicio de ano através da verba do Programa Trato na
Escola, salas, pátios e corredores são limpos todos os dias; os extintores são sempre recarregados;
há conservação dos vidros, quando acontece de se quebrar algum logo é reposto. Os refis dos
filtros de água são trocados a cada seis meses. É feita a dedetização e limpeza de caixa d’água
anualmente. É sempre feita a revisão de lâmpadas e ventiladores para que todos estejam
funcionando adequadamente. Os equipamentos elétrico-eletrônicos estão sempre em bom estado
de conservação e logo que apresentam problemas são consertados. Para ser ótimo só há um
problema que fica a desejar que é a conservação da limpeza das salas de aulas, pois os
funcionários limpam todos os dias, quando os alunos chegam para as aulas, depois de duas aulas,
muitas salas já estão muito sujas com papéis pelo chão e por mais que se cobre do professor para
que oriente os alunos, é uma ação que não se conseguiu ainda muito sucesso. Para isso, é ainda
necessário o envolvimento de todos para melhorar a conservação da limpeza.

3- Interação escola/comunidade
O espaço da escola (salas de aula, quadra esportiva, pátio) é disponibilizado nos finais de
semana para as atividades do Programa Escola da Família, onde são desenvolvidas oficinas
artísticas e culturais que tem contribuído para o desenvolvimento do senso crítico e ético das
pessoas através de ações e iniciativas positivas que colaboram para o bem estar da comunidade.
Também a quadra esportiva é usada durante as tardes de segunda a sexta feira para o
desenvolvimento de projeto da prefeitura municipal que acolhe crianças e adolescentes do
município, sendo eles da Escola Estadual e Escola Municipal. Também durante o ano se
disponibiliza os espaços para homenagem às mães e aos pais. Festa junina também é realizada
nos espaços escolares. Este indicador é considerado ótimo.
4-Captação de recursos
Os recursos financeiros recebidos por esta unidade escolar são provenientes das seguintes
fontes: FDE, PDDE/FNDE, Programa Mais Qualidade (PDDE/FNDE Mais Qualidade) e Rede
de Suprimentos (REVAL). Com estes recursos a escola procura atender suas necessidades, tais
como: manutenção do prédio, limpeza da caixa-d’água, materiais didáticos e pedagógicos,
material de limpeza, consertos de equipamentos eletrônicos e aquisição de bens permanentes
(PDDE). Quando se necessita de mão de obra, conta-se com parceria da Prefeitura Municipal,
reunindo-se sempre com o Conselho de Escola para a priorização do mesmo. Não são feitas
promoções para captação de recursos, visto que os recursos recebidos suprem as necessidades
da escola. Nas comemorações dos dias das mães ou dos pais, são feitas arrecadações de
prêmios no comércio local. Indicador considerado como bom.
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5- Gestão de recursos financeiros
Indicador considerado como bom, pois ao receber os recursos financeiros reúne-se o
Conselho de Escola e também os professores para priorizar as ações e materiais didáticos e
pedagógicos com a finalidade de aplicar os recursos financeiros de acordo com as necessidades
do projeto pedagógico. Feito isso, são realizadas as compras e feitas as prestações de conta
sendo lavradas atas das reuniões e balancetes que são divulgados a toda a comunidade escolar.
PLANO DE MELHORIA
JUSTIFICATIVA
Conforme analisado na avaliação institucional da escola, muitos são os aspectos
considerados frágeis e os indicadores que apresentam níveis insuficientes de atendimento e que
necessitam de uma intervenção rápida e eficaz, visando à melhoria e qualidade do Ensino.
OBJETIVOS
Melhorar a qualidade do ensino oferecido a partir da análise dos indicadores que
apresentam resultados insuficientes, buscando soluções viáveis e eficazes ;
Desenvolver um trabalho contextualizado e articulado para que haja transposição do
conhecimento para atender as necessidades locais dos alunos e da comunidade;
Favorecer a construção de uma convivência democrática que favoreça a participação de
todos os segmentos oportunizando uma visão compartilhada dos valores, objetivos, metas e ações
orientadoras da educação oferecida pela escola;
Intensificar as práticas de planejamento das aulas de forma sistemática e coletiva, em
consonância com a proposta curricular da escola, as necessidades individuais dos alunos, a
legislação educacional e os diferentes espaços e tempos escolares;
Analisar os resultados de aprendizagem (avanços alcançados e dificuldades enfrentadas
pelos alunos) e desenvolver ações pedagógicas visando à melhoria contínua do rendimento
escolar;
Coletar índices de satisfação dos alunos, pais, professores e demais profissionais da
escola, em relação às várias dimensões da escola, definindo estratégias para superar as
fragilidades;
Desenvolver um trabalho de divulgação dos resultados obtidos pela escola, e
esclarecimentos sobre legislação, e em parceria com pais, alunos, e toda a comunidade de
entorno, estabelecer parcerias para promover uma formação cultural e científica que possibilite o
crescimento intelectual de todos os alunos.
METAS
 Elevar o índice de aprovação de alunos no Ensino Fundamental de 93.2% para 98% e do
Ensino Médio de 94.8% também para 98%;
 Diminuir o índice de evasão de 2,9 % no Ensino Fundamental e 3,5% no Ensino Médio
para 1%.
 Diminuir o índice de retenção de 3,9% no Ensino Fundamental e 1,7% no Ensino Médio
para 1%.
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Elevar o índice de participação dos pais nas reuniões e eventos promovidos pela Escola
(reunião de pais e mestres, festa junina, homenagem às mães e pais, Evento “Um dia na
escola do meu filho etc.) de 60% para 75%.
Executar 90% dos projetos oferecidos pela Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo: concursos de redação diversos, africanidades, cultura é currículo, festival de
música, e outros projetos da escola que evidenciam ações e resultados alcançados.
Desenvolver 80% do Currículo Básico do Estado de São Paulo que consiste nas atividades
dos cadernos de alunos e professores.
Monitorar semanalmente 50% das aulas das diversas disciplinas e orientar dando-lhes
suporte e subsídios.
Dinamizar em 80% o trabalho de leitura e produção de textos diversos.
Envolver 85% dos professores na socialização do currículo para contextualização dos
conteúdos das diversas disciplinas.
Conscientizar 80% dos alunos da aprendizagem real, através de práticas que promovam o
desenvolvimento de competências intrapessoais e interpessoais.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES


Socialização mensal do currículo e do caderno do aluno das diferentes disciplinas pelos
professores para que todos saibam o que o colega está trabalhando e como abordar os
conteúdos e contextualizá-los com a realidade sócia cultural local;
Responsáveis: equipe gestora e professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo



Dinamização da leitura inserindo recursos audiovisuais e tecnológicos (data show,
microfones, gravador digital) com uso de estratégias de leitura de forma a apresentar
ritmo e entonação ( jogral, poesia, dramatização, leitura coletiva e em voz alta).
Responsáveis: professores das disciplinas de Língua Portuguesa e Sala de leitura
Duração: todo o ano letivo









Elaboração de respostas e produção de textos nas diferentes disciplinas de forma a
desenvolver a coordenação motora fina, desenvolvendo as atividades do cadernos do
aluno “ O que eu aprendi”
Responsáveis: professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo
Dinamização de projetos que exijam dos alunos a produção de textos escritos (cartas,
bilhetes, recados, cartazes) visando melhorar a coordenação motora e ativação dos vários
movimentos cerebrais, visto que eles apresentam muitas dificuldades ortográficas e não
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dão importância aos textos manuscritos mediante o uso de recursos tecnológicos (celular,
iphone, tablets, notebook, facebook etc).
Responsáveis: professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo
Dinamização do trabalho com filmes que abordam a passagem da adolescência para a
vida adulta; rever a questão da apologia da marginalidade nas disciplinas de Sociologia,
Filosofia, História; explorando diversas formas de trabalho ( resenhas, biografias)
buscando o contexto histórico, o que acontecia na época e o que acontece nos dias atuais;
situações semelhantes no Brasil, manifestações que vem acontecendo.
Responsáveis: professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo
Realização semanal de pelo menos duas aulas de Matemática, nas Oficinas de
Experiência Matemática, aplicando atividades que abordem as habilidades envolvendo
cálculo, resolução de problemas, leitura e interpretação de gráficos, figuras geométricas,
sistemas monetário, medidas de tempo e comprimento.
Responsáveis: professora da Oficina de Experiência Matemática.
Duração: todo o ano letivo
Aplicação de questionários aos pais, alunos, professores e funcionários, em meados de
outubro, de forma sistematizada para acompanhamento e avaliação dos planos de ação,
praticas pedagógicas e através da tabulação dos dados a equipe gestora possa melhorar e
divulgar as realizações da escola com vistas a dar transparência à gestão.
Responsáveis: equipe gestora
Duração: Outubro e Novembro
Reunião mensal com os alunos representantes de sala para colher informações a respeito
do que estão achando de suas aulas, quais são as dificuldades que enfrentam na sala de
aula. O que poderia ser melhorado, o que está bom. Se eles são os problemas, eles têm
que ser a solução.
Responsáveis: equipe gestora.
Duração: todo o ano letivo
Acompanhamento semanal sistemático e intensivo das aulas ministradas pelos
professores, dando suporte e subsídios através de intervenções pontuais na prática com o
intuito de melhorar os resultados de aprendizagem.
Responsáveis: equipe gestora
Duração: todo o ano letivo
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Reuniões quinzenais da equipe gestora para análise do andamento daquilo que foi
planejado e possível correção de rotas quando isto se fizer necessário.
Responsáveis: Diretor e vice-diretor
Duração: todo o ano letivo





Formação docente nas ATPCs voltadas para a sua prática e as necessidades da escola.
Responsáveis: equipe gestora
Duração: todo o ano letivo



Conscientização do corpo discente da importância da aprendizagem real, através de
práticas que promovam o desenvolvimento das competências intrapessoais e
interpessoais.
Responsáveis: equipe gestora e professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo
















Sistema de monitoramento dentro da sala de aula pelos alunos que se encontram no nível
avançado com a coordenação do professor da sala.
Responsáveis: equipe gestora
Duração: todo o ano letivo
Acompanhamento individualizado dos alunos que se encontram no nível de aprendizagem
abaixo do básico de acordo com as avaliações internas concentrando esforços para que
avancem para nível adequado com a ajuda do PA, sempre que possível durante as aulas.
Responsáveis: equipe gestora e professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo
Planejamento de atividades que envolvam toda a comunidade escolar com a participação
do Grêmio Estudantil.Reuniões de Conselho de Classe Participativo contando com a
presença dos pais e alunos.
Responsáveis: equipe gestora e professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo
Realização de eventos que promovam a participação e a interação de toda a comunidade
(feiras culturais, exposições, excursões, sarau literário, show de talentos, campeonatos de
futsal, gincanas, jogos, comemorações “Dia das Mães” “Dia dos Pais”, “Aniversário da
cidade” “datas Cívicas”, Semana da Criança e outras), resgatando a participação da
comunidade e dos pais, através de ações de interação entre pais e filhos... (apresentações
das atividades culturais, artísticas e esportivas pelos alunos e professores envolvendo os
pais)
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Responsáveis: equipe gestora e professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo



Orientações aos responsáveis por alunos com frequência irregular e encaminhamento ao
Conselho Tutelar quando necessário.
Responsáveis: equipe gestora e professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo













Dinamização do trabalho de implantação dos projetos de Redesenho Curricular ( PRC),
contextualizados e interdisciplinares para organizar o currículo do Ensino Médio em
consonância com as Diretrizes Gerais para a Educação Básica, com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Res./SEE 02/2012), as Diretrizes
Profissional e Tecnológica de nível médio (Res.CNE/SEB (06/2012), as proposições
presentes no documento Orientador do Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI)
2013 e que devem atender às necessidades da escola, com foco na promoção de melhorias
significativas para a aprendizagem, com envolvimento de todos os professores do
Currículo Básico e das Oficinas Curriculares, planejados pela equipe escolar que constam
do Plano Gestão e que garantem a aplicação do currículo escolar).
Responsáveis: equipe gestora e professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo
Dinamização da Sala de Leitura através do Projeto “Maleta Viajante” (leitura com prazer,
cantinhos da leitura, hora da leitura, hora do conto “histórias” leitura em voz alta pelo
professor) desenvolvendo o gosto e o prazer de ler, hábitos de leitura, de estudo e
pesquisa na internet, etc... Painel do leitor.
Responsáveis: Professora Mediador da Sala de Leitura
Duração: todo o ano letivo




Utilização de diferentes instrumentos e diversas formas de registros pautados numa
concepção diagnóstica e processual de avaliação com intervenções de recuperação
contínua com auxílio do professor que cumpre permanência na Escola, com
acompanhamento da equipe gestora estabelecendo relações das expectativas de
aprendizagem com planos e registros elaborados das dificuldades e dos avanços em
fichas, relatórios e planos de intervenção, com acompanhamento em sala de aula pela
coordenação, com as proposições do curso de formação Melhor Gestão, Melhor Ensino .
Responsáveis: equipe gestora e professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo



Realização do Hasteamento da Bandeira Nacional com entoação do Hino Nacional.
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Responsáveis: equipe gestora e professores de todas as disciplinas
Duração: todo o ano letivo

AVALIAÇÃO
Observação do comportamento, participação e envolvimento dos pais, alunos e de toda a
comunidade com as atividades desenvolvidas pela escola e com o desempenho escolar do filho:
hábitos de estudo, relacionamento com os amigos e professores, cumprimento das tarefas
escolares, atitudes positivas ou negativas, capacidade de cooperação, solidariedade, apropriação
de valores e compromisso com a educação de qualidade, garantindo o avanço, o sucesso e a
permanência do aluno.
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PLANILHA DE DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2014
GESTÃO PARTICIPATIVA
Ações

período

disciplina Público alvo

Elaboração da
Fevereiro
Proposta Pedagógica e março
da Escola;
conhecimento e
aplicação do
Regimento Escolar,
com a participação dos
pais, sendo que será
discutido em ATPC
Bimestral Todas
num horário viável
para os mesmos.
Organizar Conselhos
de Classe e Série com
a participação de
alunos, pais e
comunidade.

Mensal

Mensal
Reunir e acompanhar
os membros do
Grêmio Estudantil na
realização das
atividades, com a
orientação dos
professores
responsáveis..
Realizar eventos,
reuniões com a
participação da
comunidade, criando
parcerias com outras
instituições (Conselho
Tutelar, CRAS, UBS,
CCI, Prefeitura,
Escola Municipal etc)

Instrumentos
avaliação,
diagnóstico
realidade, módulo
introdutório e
legislação

Equipe gestora Registros dos
professores,
alunos, avaliação,
pais e alunos ficha individual.

Equipe gestora
e professores Registros dos
professores e ficha
individual dos
Professor de
alunos
História
Subsídios de
História, (permanência) orientação e
Ed. física
organização do
Grêmio
Estudantil, vídeos
Equipe
gestora,
Todas
funcionários, Recursosmateriais
Professores,
(som, data shoow,
alunos e pais Dvd, Cd)

Bimestral Todas

Realizar reuniões de
pais e mestres em
horários que facilita a
participação da
maioria.

Equipe
escolar,
colegiado,
comunidade,
pais, alunos e
funcionários

recursos

responsáveis Avaliação de
resultados
Equipe
Ampliar a
gestora
participação
dos segmentos
da comunidade
em seus órgãos
colegiados de
modo a
garantir a
efetiva atuação
Equipe
nos processos
gestora
consultivos e
professores
decisórios;
assegurar que
o coletivo
participe
Equipe
efetivamente
gestora
do processo de
elaboração da
Proposta
Pedagógica da
Equipe
Escola.
gestora
- Garantir a
participação
dos alunos e
proporcionar a
oportunidade
para os
Equipe
mesmos
gestora
acompanhar o
seu
desempenho,
dar opiniões e
discutir
critérios de
avaliação do
rendimento
escolar.
- Tratar das
questões de
desempenho
escolar e de
assiduidade e
disciplinar.
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Oferecer
suporte
necessário para
a sua atuação,
Construir
relações de
reciprocidade
entre escola e
comunidade,
incentivando a
participação, o
convívio
democrático e
o
fortalecimento
da gestão
participativa.

PLANILHA DE DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2014– ANEXO III
GESTÃO PEDAGÓGICA
Ações

período

Elabora
ção e
organiz
ação
dos
registro
s de
projetos
interdis
ciplinar
es.

Fevereiro Todas Coordenadores
e março
pedagógicos,
e julho
professores e
(planeja
alunos
mento)
Todas
Coordenadores
Durante
pedagógicos e
o ano
professores
letivo

Organiz
ar,
planejar
e
coorden
ar as
ATPCs;

discip Público alvo
lina

Todas Coordenadores e
professores
Durante
o ano

recursos

responsáv
eis

Textos, revistas, jornais, vídeos, Equipe gestora
subsídios e publicações CENP e professores.
SEE.
Fichas de registros de
observações
Equipe gestora
Caderno de bordo, fichas
individuais, cola, tesoura,
Cartazes, enfeites, computadores,
jornais, revistas, etc..
Textos, leituras, músicas,
Visitas, etc..
Equipe gestora

Todas Professores e
coordenadores
Coordenação

Durante
o

Avaliação
de
resultados
Todos os
professore
s
assessorad
os pelos
coordenad
ores
deverão
aprender a
elaborar e
organizar
projetos e
adquirir
hábitos de
registro.
Garantir a
realização
de um
trabalho
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orientar
os
profess
ores;
planejar
estratég
ias para
a
utilizaç
ão
efetiva
dos
recurso
s
didático
s
disponí
veis.
Acomp
anhar o
trabalh
o
desenv
olvido
nas
salas de
aula.
Organiz
ação de
fichas
com
observa
ções
adicion
ais aos
conceit
os,
portfóli
o com
evoluçã
o das
produç
ões.
Adequa
ro
ambient
e
escolar
à

processo
ensinoaprendiz
agem
Durante
o ano
letivo.

Durante
o ano
letivo

Todas Equipe gestora
Professores, alunos
e coordenação

Equipe gestora,
professores ciclo I
e II.

coletivo;
intensificar
o uso de
materiais
didáticos
diversifica
dos e
estratégias
didáticas
inovadoras
; utilização
de espaços
pedagógic
os da
escola
(SAI,
vídeo,
biblioteca)
Reorientar
quando for
o caso,
divulgar as
experiênci
as bem
sucedidas
e propor a
recuperaçã
o contínua
para
alunos
com
dificuldade
s.
Assegurar
instrument
os de
registro da
aprendizag
em dos
alunos.
Transform
ar a escola
em um
ambiente
atraente.
Explorand
oe
conhecend
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socializ
ação e à
aprendi
zagem.
Intensif
icar as
atividad
es de
estudos
do
meio,
visitas
monitor
adas a
instituiç
ões de
cunho
cultural
, social
e
esportiv
o ou
setor
produti
vo.

o as
potencialid
ades na
comunidad
e (praças,
reservas
ambientais
,CCI
creches,
etc..)
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PLANILHA DE DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2014
GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
Ações

período

disciplina

Público alvo

recursos

Todas

Professores e
coordenadores

Fichas de
registros

Analisar sistematicamente os resultados
das avaliações dos alunos.
Bimestral

Todas

Professores e
coordenadores

Instrumentos
de avaliação

Diversificar os instrumentos de
avaliação da aprendizagem.

Todas

Professores

Diversos

Acompanhar os projetos desenvolvidos Durante o ano
pela escola
letivo

Avaliar a participação dos integrantes
do Conselho de Escola.
Promover trocas de experiências
vivenciadas nas ações de formação
continuada, socializar as informações
recebidas nas reuniões e Orientações
Técnicas.
Avaliação institucional, elaboração e
aplicação.
Garantir o uso de diferentes
instrumentos e diversas formas de
registros pautados numa concepção
diagnóstica e processual de avaliação e
recuperação contínua

Durante o
processo de
ensinoaprendizagem

Pais, alunos
Professores e
coordenadores

Mensal

Módulo
Introdutório,
Equipe gestora, planilhas de
representantes dados, textos,
dos colegiados, transparências
equipe escolar retro- projetor
comunidade.

Dezembro

Durante o
processo
ensinoaprendizagem

Professores
Todas

Diversos
instrumentos
de avaliação e
diversificação
de atividades

respo Avaliaç
nsávei ão de
s
resulta
dos
Equip e
Avaliar
gestor se estão
a
sendo
articula
dos
Coord com a
enaçã Propost
oe
a
profes Pedagó
sores gica,
propon
Coord do
enaçã reformu
oe
lação,
profes se for o
sores caso.
Garanti
ro
Equip avanço,
e
o
gestor sucesso
a
ea
perman
ência
Equip do
e
aluno.
gestor
a
Promov
er
Coord discuss
enaçã ões
o
para
e
rever
profes sua
sores atuação
enquant
o
instânci
a
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democr
ática de
tomada
de
decisõe
s na
escola.
Aprimo
rar o
trabalh
o da
escola e
orientar
os
rumos
do
cotidian
o
escolar.
Verific
ar o
desenv
olvime
nto das
dimens
ões:
pedagó
gica,
pessoas
,
particip
ativa,
resultad
os,
serviço
s de
apoio,
recurso
s físicos
e
financei
ros,
através
de
instrum
entos
de
avaliaç
ão,
análise
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de
resultad
os para
o
replanej
amento
das
ações e
melhori
a
Realiza
r
avaliaç
ão
diagnós
tica e
de
process
oe
acompa
nhamen
to dos
avanços
na
aprendi
zagem
com
interve
nções
necessá
rias.
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PLANILHA DE DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2014
GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS
Ações

disciplina Público recursos
responsáveis
alvo
Adotar
Bimestral e
Direção Registros e Direção de
medidas
extraordinariamente
e
documentos Escola
aprovadas pelo
membros
Conselho de
do
Escola em
Conselho
reuniões para
de
decidir as
Escola
prioridades da Bimestral e
Registros, Direção de
U.E
extraordinariamente
documentos Escola
Direção,
APM,
Conselho
Mostrar à
de
comunidade as
Escola
instalações e
Debates,
Equipe
os recursos
Diário
Materiais
Gestora e
materiais,
de limpeza, professores.
apresentar os
Equipe
mutirão de
gastos
escolar
limpeza,
utilizados com
os recursos
financeiros
(exposição em
painéis).

Orientar e
conscientizar
alunos, pais
funcionários e
comunidade
para a
conservação,
preservação,
manutenção do
prédio escolar
(todos os
ambientes)
através de
atividades
práticas,
dinâmicas, etc.

período

Avaliação de
resultados
Uso adequado
dos recursos e a
manutenção dos
equipamentos e
espaços
pedagógicos.

Transparência
na aplicação
das verbas e
prestação de
serviços
registrados em
atas e
balancetes

Manter o
patrimônio
público
preservado,
conservado e
limpo

240

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. PROFª MARILENE DE LURDES LISBÔA SINGH
Rua Antonio Vicente de Mello, 863 - Fone/Fax (017 )3834-1173

A mediação Escolar se faz necessário para desenvolver uma educação para a
convivência e para a gestão positiva dos conflitos, a fim de se construir uma
cultura de paz, de cidadania e de sã convivialidade, diminuir a violência,
melhorar as relações humanas, gerar possibilidades de crescimento, garantir
direitos, enfim, tornar efetivo o acesso á justiça, em seu mais amplo sentido,
garantindo os objetivos mutuamente satisfatórios.
(Juspopuli, Guia de mediação popular, p.22)

PLANO DE TRABALHO DO PMEC
PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO/2014

INSTITUÍÇÃO:

Nº DE SALAS DE AULAS:

E .E. Prof. Marilene De L. L. Singh

11

ENDEREÇO:

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL):

RUA. Antônio Vicente De Mello
N° 863 CENTRO

e026864a@see.sp.gov.br

CIDADE:

UF:

CEP:

(DDD) FONE:

Guarani D oeste

SP

15680-000

17- 38341173

NOME DO RESPONSÁVEL:

CPF:
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Valtair Gomes Da Silva

86042025600

CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNÇÃO:
(ORGÃO EXPEDIDOR)_

PROFISSÃO:

6046570 SSP-MG

Professor II

Professor Mediador Escolar e
Comunitário – PMEC

3- IDENTIFICAÇÕES:
Sistema de Proteção Escolar é o conjunto de ações coordenadas pela Secretaria da
Educação que visam promover um ambiente escolar saudável e seguro, propício à
socialização dos alunos, por meio da prevenção de conflitos, da valorização do papel
pedagógico da equipe escolar e do estímulo à participação dos alunos e sua integração à
escola e à comunidade. As ações que integram o Sistema de Proteção Escolar reafirmam a
escola como um espaço privilegiado para a construção da cidadania participativa e o pleno
desenvolvimento humano.
Sendo assim o Secretário da Educação, considera que:
- o exercício do direito público subjetivo do aluno à educação deve-se efetivar em ambiente
escolar democrático, tolerante, pacífico e seguro;
- é responsabilidade da Administração Pública zelar pela integridade física dos alunos e
servidores nos estabelecimentos da rede estadual de ensino, assim como pela conservação e
proteção do patrimônio escolar;
- as escolas devem promover modelos de convivência pacífica e democrática, assim como
práticas efetivas de resolução de conflitos, com respeito à diversidade e ao pluralismo de
ideias, Resolve:
Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Proteção Escolar, que coordenará o planejamento e a
execução de ações destinadas à prevenção, mediação e resolução de conflitos no ambiente
escolar, com o objetivo de proteger a integridade física e patrimonial de alunos, funcionários
e servidores, assim como dos equipamentos e mobiliários que integram a rede estadual de
ensino, além da divulgação do conhecimento de técnicas de Defesa Civil para proteção da
comunidade escolar.
* O presente plano visa também promover a atuação do professor mediador através de um
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projeto de mediação, integrando-se a uma pedagogia do conflito no ambiente escolar e
comunitário.
* A mediação tem demonstrado ser um procedimento que capacita os cidadãos na abordagem
de seus próprios problemas, produzindo uma pacificação social.
* O mediador tem papel fundamental no processo de mediação, pois ele é quem atua como o
interlocutor das partes que querem resolver os seus conflitos e também é um bom exemplo de
resposta colaborativa e de justiça restaurativa que diferente da cultura punitiva que busca um
culpado para o conflito é identificar o que causou o problema para intervir na situação a
partir de três princípios: diálogo, reflexão e responsabilização.

4- PERÍODO DE EXECUÇÃO:
INÍCIO:

TÉRMINO:

Janeiro de 2014
5 – JUSTIFICATIVA:

Dezembro de 2014

Tem como finalidade a prática da mediação de conflitos na escola; através do processo
de mediação para que alunos e comunidade escolar criem uma consciência maior de seus
direitos e deveres, possibilitando uma reflexão profunda sobre as questões sociais,
estimulando-os a resolverem os seus próprios conflitos. Previne a violência e pacifica a
sociedade, através do diálogo, as partes envolvidas em um conflito evitam partir para a
violência física ou moral, ajuda as pessoas a buscar os interesses em comum, a não prejudicar
um ao outro, e tudo isso ajuda a criar uma cultura de paz na escola e na sociedade.
A intervenção profissional do professor mediador escolar e comunitário, na perspectiva
acima citada, pressupõe enfrentar e superar as dificuldades presentes no âmbito escolar e na
comunidade, estabelecer uma relação entre o público e o privado, pois se trata de uma função
social do educador. Por isso o profissional mediador buscara parcerias na escola e na
comunidade para melhor oferecer uma mediação que possa transformar a realidade de todos
que ali estão, sua ação será possível através do desenvolvimento de projetos interdisciplinares
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através dos temas transversais e de acordo com a necessidade e particularidade da clientela
escolar e do seu entorno.
Com base no Diagnóstico de vulnerabilidade Escolar e no mapeamento dos recursos
comunitários foram identificadas as questões prioritárias para intervir na realidade dos alunos
a fim de remover o que impede ou dificulta o desenvolvimento do individuo, grupo,
comunidade e populações, para amenizar ou evitar as causas do desajuste social e tentar
eliminá-las. Desenvolver ações para que a manifestação da questão social não interfira no
ensino-aprendizagem e nas relações interpessoais.

6- OBJETIVO GERAL E OBJETIVO ESPECÍFICO
6.1- GERAL:

Desenvolver ações de mediação de conflitos na escola.

6.2- ESPECIFÍCO:

De acordo com o art. 7º da Resolução SE Nº 19/2010 o professor mediador escolar e
comunitário tem como objetivos:
I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o desenvolvimento
de ações e programas de Justiça Restaurativa;
II - orientar os pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da família no processo
educativo;
III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar exposto o aluno;
IV - orientar a família ou os responsáveis quanto à procura de serviços de proteção social;
V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas pelos
alunos fora do período letivo;
E ainda :
 Promover a cultura orientada por valores e atitudes solidárias, propor a união de
esforços de todas as pessoas da comunidade e da escola, para a superação da
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violência e a construção de uma cultura de paz;
 Fazer atendimentos individual ou coletivos;
 Estimular a solidariedade, o respeito à liberdade e à autonomia, o sentido de justiça;
 Realizar entrevistas, palestras, seminários com os alunos, pais ou responsáveis dos
mesmos para troca de experiências;
 Realizar reuniões;
 Estabelecer parcerias com Instituições e Entidades Sociais;
 Elaborar material impresso para divulgação de trabalhos e atividades educativas;
 Prevenir situações de abandono, negligência, violência ou marginalização e
criminalidade, potencializados pela pobreza, exclusão social e baixa estima;
 Fazer relatórios, informar, esclarecer, orientar, conscientizar, encaminhar, explicitar
os direitos e deveres dos alunos e responsáveis;
 Desenvolver oficinas alternativas de aprendizagem de interação entre alunos e seus
familiares.
 Realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das situações
de vida da população escolar.
 Instituir espaços coletivos de socialização de informação sobre os direitos sociais.
 Realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de entidades e rede de
atendimentos públicos e privado.
7- METODOLOGIA:

O projeto será desenvolvido através atividades e exercícios práticos com orientações
dos profissionais e dos registros através de:
 Elaboração de relatórios.
 Elaboração de jornal mural informativo.
 Dinâmica de grupo.
 Palestras para pais, alunos, professores, funcionários.
 Atendimento Individual e grupal
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 Utilização dos Kits de apoio enviados pela Secretaria da Educação e Secretaria da
Saúde.
 Reuniões com os pais e toda a comunidade.
 Encaminhamentos para a rede de serviços públicos.
 Reuniões com a equipe gestora.
8- PÚBLICO ALVO:
 Alunos do Ensino Fundamental do Ciclo I E Ciclo II; EJA.
 Professores;
 Comunidade escolar (alunos, pais, funcionários, professores, etc.)
9- PARCERIAS:
O projeto parceria é o contrato em que todas as partes ganham, com um trabalho
conjunto, a partir da compreensão de que cada um tem seu valor e algo a contribuir e também
discutir as situações ocorridas no ambiente escolar como a convivência no espaço escolar,
valorizando a amizade, os valores humanos e a integração entre os envolvidos no projeto.
 Professores;
 Grêmio Estudantil;
 Escola da Família;
 Sala de Leitura;
 Instituições Sociais;
 Conselho Tutelar.
 Alunos.
 Profissionais de varias áreas.

10- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (PROJETOS) JUNTAMENTE COM AS
PARCERIAS DURANTE O ANO LETIVO:
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 Prevenção na escola e na comunidade.
 Bullying Escolar.
 A importância da tarefa.
 Educação para valores.
 Prevenção de drogas.
 Pé no chão.
OBS: No decorrer do ano letivo poderá ser desenvolvidos outros projetos em parceria com
professores e outros.
11- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES:
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Prazo: Cada tema será desenvolvido atendendo seus objetivos no prazo avaliado pelo profissional e
pela equipe gestora.

1. Cronograma de desenvolvimento:
DESCRIÇÃO
DAS ATIVIDADES
Prevenção na escola e na
comunidade.
Bullying Escolar
A importância da tarefa
Educação para valores
Prevenção de drogas
Pé no chão
Grupo de pais

1

2

3

4

PERÍODO ( em meses)
5
6
7
8
9

10

11

12

ROTINA SEMANAL DO PMEC NA ESCOLA
 Fazer atendimento da comunidade escolar quando necessário.
 Fazer contato com as instituições quando solicitado ( Encaminhar ofícios/relatórios a
psicólogos, órgãos e entidades (CRAS, Conselho Tutelar, etc.).
 Momento de estudo.

 Acompanhar a frequência irregular dos aluno

12 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS:
Resolver e amenizar os conflitos na escola e promover a cultura da paz.
13- AVALIAÇÃO
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A avaliação inclui registros sistemáticos, análise de indicadores e determinantes dos
resultados, assim como avaliação qualitativa, num processo longitudinal

14-INDICADORES COMPLEMENTARES PARA A ATUAÇÃO DO PROFESSOR
MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO – PMEC.
 Frequência e permanência do PMEC na ATPC, no Conselho de Classe/Série/Ano e as
Reuniões Pedagógicas e da Equipe Gestora.
 Participação dos encontros na Diretoria Regional de Ensino – (Equipe de Gestão Regional
do Sistema de Proteção Escolar).
 Participação em cursos e Orientações Técnicas centralizadas e descentralizadas.
 Capacidade de iniciativa, de envolvimento e de interação pessoal com a equipe escolar.

15- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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Serrão, Margarida; Balleeiro, Maria Clarice. Aprendendo a ser e a conviver. 2.ed.São Paulo:FTD,
1999.
Normas Gerais de Conduta Escolar. Sistema de Proteção Escolar. Secretaria da Educação. São
Paulo, 2010.
Ceccon,Claudia;Ceccon,Claudius;Ednir,Madza;Velzen,Boudewijn;Hautvast,Dolf;Alves,Rubem.Co
nflitos na escola: modos de transformar: dicas para refletir e exemplos de como lidar .
Políticas Públicas de Juventude. Guia. Governo de São Paulo.
WWW.saopaulo.sp.gov.br
WWW.juventude.sp.gov.br
Ruotti, Caren,Violência na Escola:Um guia para Pais e Professores/Caren Ruotti, Renato Alves,
Viviane de Oliveira Cubas. – São Paulo: Andhep: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007.
Manual de Proteção Escolar e Promoção da Cidadania. Sistema de proteção Escolar. Secretaria da
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Gall, Norman. A reforma educacional de Nova York: possibilidades para o Brasil. São Paulo:
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AGITA SÃO PAULO - AGITA GALERA “DIA DA COMUNIDADE ATIVA”

JUSTIFICATIVA

As duas grandes habilidades ao desenvolvimento e à formação do ser humano são a arte e
o esporte, conceito propagado pelo filósofo Sócrates, na Grécia antiga, nos oferece a dimensão da
importância dada pelos gregos à prática de atividades físicas. O bem-estar corporal era um dos
caminhos para que o intelecto pudesse fluir livremente, abrindo passagem ao aprendizado
eficiente e ininterrupto.
O programa “Agita São Paulo”, sustentado por um grupo de assessores e instituições
parceiras, foi lançado em dezembro de 1996, com dois objetivos básicos: incrementar o
conhecimento da população sobre benefícios da atividade física e aumentar o envolvimento da
população com a atividade física. Desde 1997 vem realizando o “Dia da Comunidade e do
Escolar Ativo” que mobiliza todas as escolas do Estado de São Paulo, com uma ação pontual no
mês de agosto, agitando toda a comunidade para abandonar o comportamento sedentário e adotar
um estilo de vida ativo.

VAMOS TODOS AGITAR , AGITAR A GALERA!
Uma pesquisa realizada com crianças e adolescentes das escolas públicas e
particulares apontou que esses escolares gastam em média 4 horas por dia
assistindo TV, e o pior é o impacto que esse comportamento tem na aptidão
física e saúde da criança: As crianças que assistem maior tempo de TV
apresentam pior potência aeróbica, força muscular, velocidade e maior
quantidade de gordura corporal.

METODOLOGIA
O Programa Agita Galera – “Dia da Comunidade Ativa” colabora para o resgate da
filosofia de Sócrates, um programa realizado por intermédio da ação integrada entre a Secretaria
da Educação e a Secretaria da Saúde. Tem como mote principal os “30 minutos que fazem a
diferença”. Fazer com que as pessoas criem o hábito de praticar exercícios diários e com isso, é
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possível prevenir uma série de doenças, sem despender muito tempo e sem grandes gastos
financeiros.
Baseadas nestes parâmetros as escolas passam a desenvolver o programa com sucesso,
integrando diversas disciplinas promovendo a interdisciplinaridade a partir da concepção
pedagógica problematizadora, dialógica e participativa, envolvendo profissionais da saúde, outras
instituições e a população. O Agita Galera incentiva e estabelece a prática de hábitos saudáveis.
A Escola Marilene já incorporou o programa à proposta pedagógica com o objetivo da melhoria
da qualidade de vida dos alunos e dessa forma, respeitamos o princípio básico da educação: a
promoção do saber e a formação da cidadania.
OBJETIVOS
Incentivar:
-

O indivíduo sedentário a ser pelos menos um pouco ativo;

-

O indivíduo pouco ativo a se tornar ativo;

-

O indivíduo ativo a ser muito ativo.
Aumentar o nível de conhecimento da população sobre os benefícios de um estilo de vida
ativa.
Incrementar o nível de atividade física da população.
Estimular o uso de espaços existentes para a prática de atividade física-esportiva e de
lazer.

AÇÕES
No decorrer do ano letivo apresentar e discutir alguns tópicos sobre a promoção da saúde
através de atividades físicas, utilizando transparências e cartazes.
Realizar todos os dias na entrada do período alguns minutos para atividades de
relaxamento, ginástica, aeróbica, estimulando os benefícios físicos, psicológicos e os benefícios
na fase escolar e conseqüentemente, beneficiando a saúde.
Como superar os principais obstáculos para uma vida mais ativa!
Passar mensagens todos os dias:
-

Você não precisa estar em forma para começar

-

Você não precisa sair de casa para ser mais ativo

-

Você não precisa dispor de muito tempo; as atividades podem ser facilmente introduzidas
na sua rotina diária.
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Programe-se para a mudança:
-

Leia alguma coisa sobre os benefícios da atividade física (pirâmide)

-

Identifique 5 vantagens de ser fisicamente ativo

-

Identifique 5 desvantagens de ser sedentário

-

Repita todos os dias de manhã e a noite (enquanto escova os dentes) afirmações: (eu vou
curtir/desfrutar sendo mais ativo, vou ser mais saudável, vou me sentir melhor, vou ter
uma aparência melhor, vou permanecer independente)

-

Identificar os locais básicos e horários em que você pode ser mais ativo em casa, no
trabalho, na escola e no tempo livre.

-

Proporcionar CAMINHADA para agitar e sensibilizar a comunidade, onde as crianças e
os jovens poderão se tornar os “Agentes Agita”.

-

Pesquisar e eleger algumas brincadeiras que eram realizadas pelas famílias mais antigas
“época” que não tinha TV, Computador para ficar em frente, provocando o sedentarismo,
desenvolver nas horas do recreio de forma dirigida.

-

Criar cartazes que representam as brincadeiras e expor pelo pátio da escola, uma forma de
sensibilizar os alunos para realizar as mesmas.

-

Levar os alunos para as praças da cidade e realizar ginásticas ao ar livre.

-

Incentivar a produção de redações, pesquisas e debates, como também a leitura de
documentos sobre a atividade física.

-

Palestras com especialistas da Saúde (nutrição, atividade física) e professores de educação
física que poderiam abordar os efeitos do estilo de vida sobre a saúde.

-

Estimular a produção e apresentação, pelos alunos, de brincadeiras, jogos, teatros a
respeito da importância de se manter bons hábitos de saúde e de atividade física.

-

Realizar pesquisa sobre os hábitos de um atleta olímpico ou de um campeão e sobre os
fatores que os motivaram a adquirir tais comportamentos.

-

Planejar jogos, campeonatos que enfatizem saúde, nutrição e atividade física.
Promover a diversão e recompensa significante, reconhecendo e incentivando aqueles que
alcançaram um ótimo padrão de atividade física em seu estilo de vida.

-

Estimular a motivação para aumentar o envolvimento com a atividade física.

-

Ensinar e aumentar as habilidades necessárias para o estilo de vida ativo durante toda a
vida.
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-

Proporcionar um tour de bicicleta, caminhada ou um dia de aventura fora da escola.

-

Propor gincanas na escola envolvendo a família (corrida dos pais e filhos)

-

Propor campeonatos (jogos entre pais e filhos ou pessoas da comunidade).

-

Propor um seminário envolvendo alunos, pais e profissionais da saúde e da educação para
discussões e debates sobre o sedentarismo e a prática de atividades físicas para o bem
estar, saúde e qualidade de vida.

AVALIAÇÃO
Verificar regularmente os conhecimentos através de questionamentos, situações
problemas, atitudes, habilidades motoras, comportamentos e as facilidades para a adoção e
manutenção de um estilo de vida ativo durante toda a vida.
PROFESSORES RESPONSÁVEIS :
- Gislaine de Paula Cruz
- Graziane Gonçalves Ferreira
AGITA SÃO PAULO - AGITA GALERA “DIA DA COMUNIDADE ATIVA”

JUSTIFICATIVA

As duas grandes habilidades ao desenvolvimento e à formação do ser humano são a arte e
o esporte, conceito propagado pelo filósofo Sócrates, na Grécia antiga, nos oferece a dimensão da
importância dada pelos gregos à prática de atividades físicas. O bem-estar corporal era um dos
caminhos para que o intelecto pudesse fluir livremente, abrindo passagem ao aprendizado
eficiente e ininterrupto.
O programa “Agita São Paulo”, sustentado por um grupo de assessores e instituições
parceiras, foi lançado em dezembro de 1996, com dois objetivos básicos: incrementar o
conhecimento da população sobre benefícios da atividade física e aumentar o envolvimento da
população com a atividade física. Desde 1997 vem realizando o “Dia da Comunidade e do
Escolar Ativo” que mobiliza todas as escolas do Estado de São Paulo, com uma ação pontual no
mês de agosto, agitando toda a comunidade para abandonar o comportamento sedentário e adotar
um estilo de vida ativo.
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VAMOS TODOS AGITAR , AGITAR A GALERA!
Uma pesquisa realizada com crianças e adolescentes das escolas públicas e
particulares apontou que esses escolares gastam em média 4 horas por dia
assistindo TV, e o pior é o impacto que esse comportamento tem na aptidão
física e saúde da criança: As crianças que assistem maior tempo de TV
apresentam pior potência aeróbica, força muscular, velocidade e maior
quantidade de gordura corporal.

METODOLOGIA
O Programa Agita Galera – “Dia da Comunidade Ativa” colabora para o resgate da
filosofia de Sócrates, um programa realizado por intermédio da ação integrada entre a Secretaria
da Educação e a Secretaria da Saúde. Tem como mote principal os “30 minutos que fazem a
diferença”. Fazer com que as pessoas criem o hábito de praticar exercícios diários e com isso, é
possível prevenir uma série de doenças, sem despender muito tempo e sem grandes gastos
financeiros.
Baseadas nestes parâmetros as escolas passam a desenvolver o programa com sucesso,
integrando diversas disciplinas promovendo a interdisciplinaridade a partir da concepção
pedagógica problematizadora, dialógica e participativa, envolvendo profissionais da saúde, outras
instituições e a população. O Agita Galera incentiva e estabelece a prática de hábitos saudáveis.
A Escola Marilene já incorporou o programa à proposta pedagógica com o objetivo da melhoria
da qualidade de vida dos alunos e dessa forma, respeitamos o princípio básico da educação: a
promoção do saber e a formação da cidadania.
OBJETIVOS
Incentivar:
-

O indivíduo sedentário a ser pelos menos um pouco ativo;

-

O indivíduo pouco ativo a se tornar ativo;

-

O indivíduo ativo a ser muito ativo.
Aumentar o nível de conhecimento da população sobre os benefícios de um estilo de vida
ativa.
Incrementar o nível de atividade física da população.
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Estimular o uso de espaços existentes para a prática de atividade física-esportiva e de
lazer.

AÇÕES
No decorrer do ano letivo apresentar e discutir alguns tópicos sobre a promoção da saúde
através de atividades físicas, utilizando transparências e cartazes.
Realizar todos os dias na entrada do período alguns minutos para atividades de
relaxamento, ginástica, aeróbica, estimulando os benefícios físicos, psicológicos e os benefícios
na fase escolar e conseqüentemente, beneficiando a saúde.
Como superar os principais obstáculos para uma vida mais ativa!
Passar mensagens todos os dias:
-

Você não precisa estar em forma para começar

-

Você não precisa sair de casa para ser mais ativo

-

Você não precisa dispor de muito tempo; as atividades podem ser facilmente introduzidas
na sua rotina diária.

Programe-se para a mudança:
-

Leia alguma coisa sobre os benefícios da atividade física (pirâmide)

-

Identifique 5 vantagens de ser fisicamente ativo

-

Identifique 5 desvantagens de ser sedentário

-

Repita todos os dias de manhã e a noite (enquanto escova os dentes) afirmações: (eu vou
curtir/desfrutar sendo mais ativo, vou ser mais saudável, vou me sentir melhor, vou ter
uma aparência melhor, vou permanecer independente)

-

Identificar os locais básicos e horários em que você pode ser mais ativo em casa, no
trabalho, na escola e no tempo livre.

-

Proporcionar CAMINHADA para agitar e sensibilizar a comunidade, onde as crianças e
os jovens poderão se tornar os “Agentes Agita”.

-

Pesquisar e eleger algumas brincadeiras que eram realizadas pelas famílias mais antigas
“época” que não tinha TV, Computador para ficar em frente, provocando o sedentarismo,
desenvolver nas horas do recreio de forma dirigida.

-

Criar cartazes que representam as brincadeiras e expor pelo pátio da escola, uma forma de
sensibilizar os alunos para realizar as mesmas.

-

Levar os alunos para as praças da cidade e realizar ginásticas ao ar livre.
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-

Incentivar a produção de redações, pesquisas e debates, como também a leitura de
documentos sobre a atividade física.

-

Palestras com especialistas da Saúde (nutrição, atividade física) e professores de educação
física que poderiam abordar os efeitos do estilo de vida sobre a saúde.

-

Estimular a produção e apresentação, pelos alunos, de brincadeiras, jogos, teatros a
respeito da importância de se manter bons hábitos de saúde e de atividade física.

-

Realizar pesquisa sobre os hábitos de um atleta olímpico ou de um campeão e sobre os
fatores que os motivaram a adquirir tais comportamentos.

-

Planejar jogos, campeonatos que enfatizem saúde, nutrição e atividade física.
Promover a diversão e recompensa significante, reconhecendo e incentivando aqueles que
alcançaram um ótimo padrão de atividade física em seu estilo de vida.

-

Estimular a motivação para aumentar o envolvimento com a atividade física.

-

Ensinar e aumentar as habilidades necessárias para o estilo de vida ativo durante toda a
vida.

-

Proporcionar um tour de bicicleta, caminhada ou um dia de aventura fora da escola.

-

Propor gincanas na escola envolvendo a família (corrida dos pais e filhos)

-

Propor campeonatos (jogos entre pais e filhos ou pessoas da comunidade).

-

Propor um seminário envolvendo alunos, pais e profissionais da saúde e da educação para
discussões e debates sobre o sedentarismo e a prática de atividades físicas para o bem
estar, saúde e qualidade de vida.

AVALIAÇÃO
Verificar regularmente os conhecimentos através de questionamentos, situações
problemas, atitudes, habilidades motoras, comportamentos e as facilidades para a adoção e
manutenção de um estilo de vida ativo durante toda a vida.
PROFESSORES RESPONSÁVEIS :
- Gislaine de Paula Cruz
- Graziane Gonçalves Ferreira
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PROJETO: O JORNAL NA SALA DE AULA

“Repensando a leitura e a escrita nos diferentes componentes
curriculares”
JUSTIFICATIVA:
O Jornal em sala de aula é um excelente material para se desenvolverem atividades de
leitura e escrita, tais como se apresentam na sociedade, possibilitando o trabalho com diferentes
modalidades de texto. Os alunos aprendem a reconhecer e utilizar diferentes formas de
organização textual, bem como recursos lingüísticos, próprios de cada modalidade.
Através do trabalho com textos jornalísticos, discutem assuntos e temas de seu interesse,
fundamentam sua opinião em fatos reais, analisam diversas interpretações sobre um mesmo fato e
entra em contato com um modelo de língua padrão bastante próximo do usado no dia-a-dia.
OBJETIVOS GERAIS:
O uso do jornal na sala de aula além de permitir o estabelecimento de relações com o
mundo, através das informações veiculadas, das análises apresentadas, também possibilita o
desenvolvimento de atividades relacionadas a diferentes interpretações de um mesmo assunto, o
estudo dos recursos expressivos próprios da linguagem jornalística e a análise crítica dos
acontecimentos.
Aproximar o aluno da diversidade de textos que são produzidos culturalmente é um dos
objetivos do ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental.
META:
Resgatar as dificuldades apresentadas pelos alunos na avaliação do SARESP em relação
a competência leitora referente ao texto jornalístico e a meta será em desenvolver o trabalho com
90% dos alunos para atingir os objetivos propostos. Logo o contingente de alunos a serem
atingidos será um total 170 alunos.
O Jornal e a Língua Portuguesa
OBJETIVOS:
8. Identificar o jornal como um dos portadores de textos, percebendo a diferença entre eles.
9. Identificar os diferentes tipos de textos de acordo com a sua finalidade.
10. Identificar, nos diferentes textos, as estruturas próprias do discurso escrito.
11. Discutir sobre assuntos e temas atuais, relacionados aos interesses dos alunos.
12. Identificar as diversas interpretações de um mesmo assunto ou fato.
13. Produzir textos utilizando as estruturas do discurso escrito.
14. Produzir textos com clareza e coerência, utilizando os recursos básicos de coesão
(conjunções, advérbios, preposições, etc...)
ATIVIDADES: O contato com diversos jornais
a) Identificar na primeira página do jornal:
- cabeçalho;
- as manchetes;
- o resumo das principais notícias;
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- as fotos;
- as legendas;
- a diagramação da página, etc...
b) Manusear os cadernos para leitura dos acontecimentos ou fatos importantes do jornal.
c) Selecionar a notícia mais significativa e trabalhar os aspectos relacionados à leitura,
interpretação e à produção de texto.
d) Trabalhar as notícias através do:
- levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto tratado no texto;
- leitura individual e silenciosa do texto;
- leitura oral (deve ser realizada pelo professor)
- levantamento das informações sobre o assunto tratado no texto;
- estabelecimento de relações entre a notícia desenvolvida num dos cadernos e a primeira
página do jornal;
- identificação e análise da finalidade do texto (para quê e para quem o texto é organizado)
e) Refletir sobre:
- as relações dos parágrafos entre si;
- a organização das frases e palavras no parágrafo e no texto;
- a escolha dos termos empregados e as relações que desempenham no texto;
- o sistema de pontuação utilizado como forma de transmitir significações;
- a escolha do título, relacionando-o ao texto;
- a coerência entre as idéias apresentadas;
- a ideologia veiculada pelo autor do texto
f) Produzir textos sobre o tema discutido.
O jornal e a linguagem Matemática
OBJETIVOS:
3. Possibilitar a leitura matemática da realidade.
4. Propor questões ou problemas mais significativos, próximos à realidade do aluno.
ATIVIDADES:
a) Selecionar uma notícia com informações que possibilitem o trabalho com gráficos e tabelas
b) Comparar os diferentes tipos de dados oferecidos nos textos jornalísticos, verificando suas
relações e funções como subsídios do texto/informação.
c) Caracterizar os diferentes tipos de dados que apresentam os textos de um jornal e verificar sua
finalidade e significado segundo a linguagem matemática.
d) Construir problemas a partir de pesquisas de notícias de jornal e em grande parte podem
subsidiar o trabalho de construção de tabelas e gráficos:
- estados brasileiros e sua população;
- população alfabetizada por estado;
- renda “per capita”
- tabelas dos campeonatos de futebol;
- tabelas de previsão do tempo ( no estado e no mundo)
- nível de emprego;
- livros mais vendidos;
- filmes mais assistidos;
- variações na bolsa de valores, preços de combustíveis, cesta básica e supérfluos .
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Discussões referentes à estatística, estimativas, relações de inclusão, medidas, sequências, e
outros...

O Jornal e o conhecimento científico
OBJETIVOS:
7. Fornecer elementos para a compreensão do mundo e suas transformações.
8. Identificar os vários componentes do ambiente, diferentes características e propriedades.
9. Compreender as interações entre os componentes do ambiente e os processos de
transformação na dinâmica ambiental.
10. Perceber a interação entre o ser humano e o ambiente.
11. Perceber as informações científicas como um meio para a promoção da saúde individual e
coletiva.
12. Relacionar os avanços tecnológicos às necessidades do ser humano.
ATIVIDADES:
a) pesquisar os conceitos científicos presentes no texto;
b) selecionar no texto notícias sobre fenômenos ambientais e buscar suas explicações
científicas e aqueles que abordam a temática ambiental (efeito estufa, chuva ácida,
agrotóxicos, efeito El Niño, reciclagem, poluição, despoluição do rio Tietê,
enchentes, desmatamento, queimadas, monocultura da cana de açúcar e suas
conseqüências na agricultura
c) discutir questões referentes às profilaxias na área da saúde.
d) Pesquisar sobre variações climáticas/ temperatura e estações do ano.
e) Fazer leituras e buscar explicações sobre as viagens espaciais.
O Jornal e o conhecimento Histórico
OBJETIVOS:
8. Conhecer a sua e outras realidades.
9. Comparar o modo de ser e viver das pessoas em diferentes épocas, possibilitando a
identificação das mudanças e permanências, semelhanças e diferenças, importantes para
compreensão de como se realiza o processo histórico.
10. Perceber que existem múltiplas visões sobre um mesmo evento, não havendo, portanto,
uma única forma de interpretação.
11. Acompanhar a trama dos acontecimentos, estimulando a investigação e o questionamento
sobre os temas abordados.
12. Compreender o dinamismo do conhecimento histórico, demonstrando que as verdades não
são únicas e inquestionáveis.
13. Conhecer a opinião pública dos vários segmentos da sociedade, grupos, entidades, etc...
14. Contatar aspectos de diferentes culturas, levando a compreensão de que não existe um
modo único de viver e pensar, não havendo cultura melhor ou pior, mas diferentes.
ATIVIDADES;
a) selecionar, organizar e discutir artigos pertinentes aos temas em estudo para
ampliar o universo do conhecimento sobre os mesmos;
260

b) investigar e questionar, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico e
criativo do aluno;
c) localizar a fonte e autoria do artigo;
d) situar no tempo e no espaço as assuntos tratados no artigo;
e) identificar os assuntos focalizados;
f) estabelecer relações entre os temas tratados e a experiência do aluno;
g) identificar possíveis soluções;
h) coletar outros artigos de jornais para discussão em classe;
i) destacar as dúvidas do vocabulário utilizado (Administração regional, licitação
pública, arqueologia etc.,)
j) explorar a questão da origem dos recursos para a execução das obras;
k) identificar aqueles que participam do evento;
l) reconhecer o papel de cada segmento.
O papel do Jornal no ensino da Geografia
OJETIVOS:
4. Favorecer a compreensão das formas de organização do espaço no atendimento às
necessidades dos seres humanos.
5. Conhecer a relação sociedade/natureza que se realiza pela intermediação do trabalho
6. Propiciar o reconhecimento das diversidades regionais, estabelecidas pela vegetação,
fauna, clima e da interação da ação humana com o ambiente.
ATIVIDADES:
a) ampliar as informações a respeito do espaço geográfico;
b) explorar conceitos próprios do conhecimento geográfico (espaço, tempo, relações
sociais, fatos da cidade e do campo);
c) pesquisar a área de circulação do jornal; identificar a finalidade do artigo;
d) estabelecer relações entre os problemas apontados e os aspectos do cotidiano;
e) localizar e elaborar mapas que contemplem a região mencionada no texto,
identificando os aspectos que a caracterizam (clima, vegetação, atividades
econômicas, acidentes geográficos etc...)
f) criar legendas para identificar os aspectos destacados;
g) construir um texto (coletivo ou individual) posicionando-se frente ao tema
abordado;
h) eleger mapas, tabelas, para atividades diversas, ex: mapas para previsão de tempo,
o aluno poderá codificar os símbolos utilizados pela linguagem da climatologia.
AÇÕES:
A culminância desse trabalho se fará com a montagem de um jornal mural semanal
durante o processo de leitura dos jornais, trazendo para todo o público escolar o noticiário e com
a publicação de um jornal – “produzindo o jornal da Escola”, que se constitui num produto de
grande importância para o crescimento das crianças e adolescentes, pois é por meio dele que se
concretiza a aprendizagem. Os produtos dão visibilidade aos conhecimentos construídos pelos
alunos, possibilitando que tomem consciência de suas conquistas. É fundamental que esses
produtos sejam socializados nos vários grupos de convivência, para que todos possam conhecer e
valorizar os progressos alcançados. Para isso é imprescindível que o jornal seja publicado. A
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elaboração do jornal possibilita que o aluno se exercite na produção de diferentes tipos de texto
(informativo, argumentativo, narrativo, publicitário, científico e outros); desenvolve habilidades
de planejamento, coleta e organização de informações; escolha o texto adequado à sua finalidade;
faça revisão e reescrita de texto, diagramação e ilustração.
MATERIAIS UTILIZADOS
 Jornal Folha de São Paulo
 Papel sulfite
 Pincel atômico
 Papel manilha
 Cartolina
 Cola
 Tesoura

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ESCOLA NAS FÉRIAS – Aprendendo Sempre – S.E.E./SP –CENP/2001
JORNAL MUNDO JOVEM- Editora PUCRS

PROJETO: MEIO AMBIENTE, CIDADANIA E EDUCAÇÃO
JUSTIFICATIVA:
A história humana é, ao mesmo tempo e pelo mesmo título, uma história social,
reveladora das possibilidades que todos homens e mulheres, têm de realizar-se como seres
humanos, e uma história ecológica, reveladora da sua habilidade para criar se próprio meio sem
destruir o meio natural do qual depende a existência da vida em geral. Isto exige educação,
conhecimento da natureza, de suas possibilidades e limites, e do ser humano, de suas
especificidades e relações com a mesma natureza. Exige desenvolvimento de competências
científicas e técnicas que tornem eficiente a ação humana para construir sem destruir, para criar o
meio humano em harmonia com o meio natural. Exige também o desenvolvimento de valores
vinculados aos poderes de construção e destruição que o processo de humanização desenvolveu
nos seres humanos, exige, enfim, suscitar em todos o amor à vida.
O princípio articulador da relação entre os termos meio ambiente, cidadania e educação é
uma certa concepção de ser humano. A cidadania é a possibilidade de partilhar com os outros
seres humanos, nos diferentes espaços de organização política, o poder de decidir o destino da
espécie que, é a plena realização da condição humana e está vinculada à maneira como os seres
humanos organizam naqueles diferentes espaços as próprias condições de existência, condições
sociais, econômicas, políticas e culturais, das quais depende a possibilidade ou não da
participação , de todos e de cada um, na produção e consumo dos bens materiais. A consciência
ecológica é inseparável da consciência social, como a luta pela proteção da natureza é inseparável
da luta pela realização da condição humana. A cidadania pressupõe um ordenamento das relações
dos homens entre si, da estrutura das relações sociais, e deles com a natureza.
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OBJETIVOS:
Possibilitar às novas gerações compreender a realidade social e ecológica e adquirir os
valores que lhes permitam construir o meio humano sem destruir o meio natural.
Criar na escola espaços culturais para a realização de ações, de diferentes tipos, voltadas
para a educação ambiental.
Promover o desenvolvimento sustentável, capaz de satisfazer as necessidades presentes
mas sem comprometer as necessidades das gerações futuras, nesse sentido a reciclagem de
materiais por meio da coleta seletiva contribui para aumentar a vida útil de aterros sanitários,
diminui a extração de recursos naturais, o consumo de energia, a poluição, preservando o meio
ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos.
METAS:
Desenvolver um trabalho interdisciplinar dentro de um contexto ambiental de todas as
classes do 6.º ao 9.º ano e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio, com aprofundamento dos conteúdos
de acordo o nível de aprendizagem. O contingente de alunos a serem atingidos pelo projeto é de
170 alunos.
Levar todos os alunos do Ensino Médio e alunos da 8ª séries a visitas em Usina de
Compostagem e tratamento de resíduos orgânicos e em Aterros Sanitários para estudo do meio
ambiente.
Promover atividades de campo, coleta seletiva no âmbito da escola e do município com
todos os alunos do 6.º ano ao 9.º ano e de 1ª à 3ª série do E.M.

AÇÕES:
2- ESPAÇO DE CULTURA AMBIENTAL: VIVA A VIDA NA ESCOLA
Criar dentro do âmbito da escola um espaço de cultura ambiental que, integrando o lazer
tenha como objetivos:
- a mudança – transformação – da qualidade de vida na escola
- a aquisição de conhecimentos sobre o meio ambiente e a formação de atitudes de proteção
desse meio.
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:
- marcar um espaço físico na escola destinado a aglutinar os movimentos que envolvam
ações de meio ambiente, cidadania e lazer na escola;
- envolver no trabalho a equipe de professores, gestores, os pais procurando colocar
questões para mapear os problemas relativos à qualidade de vida na escola;
- promover gincanas culturais, maratonas, brincadeiras, jogos, arrastões de coleta de lixo
(na escola ou no bairro), teatro, simulação de julgamento dos depredadores do meio
ambiente, gravação de programas em rádio comunitária, exposição de fotos, etc...
3- RECICLAGEM, O MEIO AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

COLETA

SELETIVA

E

O

Garantir a qualidade de vida dos moradores, é direito e dever do
cidadão, que deve participar desse processo de reciclagem ,
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modificando inclusive seus hábitos com relação à produção e ao
destino dado ao lixo em sua casa, escola, bairro, cidade e planeta.
Dar oportunidade de criar pequenas peças teatrais, utilizando-se dos elementos da
natureza fazendo relações entre suas origens, a importância da presença dos elementos, a
interação do homem com a natureza, suas utilizações e as condições da natureza em nossos
dias.
.
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
-

-

dividir a classe em grupos, organizar o debate sobre o tema (origem dos elementos, de
como estão nos dias de hoje, suas transformações e a interação do homem com a
natureza)
visualizar o lixo produzido em casa, na escola, no bairro, na cidade;
refletir sobre a sua condição como cidadão, de interferir nos encaminhamentos dados à
produção e destinação de lixo produzido nestes espaços;
identificar a coleta de lixo como parte do processo de gerenciamento integrado do lixo
valorizar as ações coletivas que repercutam na melhoria das condições de vida em sua
casa, na escola e localidade (segundo os PCNs – MEC)
estabelecer com os alunos critérios de avaliação e acompanhar todo o processo de criação
estabelecer o roteiro e a seqüência das ações
dinâmica de grupo para desencadear numa apresentação teatral
organizar os ensaios, combinando e listando todos os materiais necessários para
apresentação (figurino, cenário, texto, cenas, músicas, etc...)

3 – O LIXO QUE NÃO É LIXO – A RECICLAGEM DE MATERIAIS
Entender a importância da reciclagem para o meio ambiente
- apresentar o vídeo “Quixote Reciclado”
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
- selecionar as cenas 114 a 146 para a discussão;
- pesquisar as várias formas de reciclagem , mais aprofundadas e montar painéis com o
resultado das pesquisas;
- usar o roteiro do vídeo “Quixote Reciclado” que auxiliará na discussão sobre as várias
formas de reciclagem do lixo urbano.
4 – O LIXO DA ESCOLA
Coletar informações sobre o lixo na escola e organizá-las em tabelas e gráficos.
- valorizar as pequenas ações que possibilitem interferir na produção e, conseqüentemente
na relação do homem com a natureza
- implementar a coleta seletiva do lixo na escola.
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:
- dividir os alunos em grupos e cada grupo ficará responsável de fazer o levantamento de
informações com um setor da escola (salas de aula, secretaria, biblioteca, refeitório,
sanitários, diretoria, pátio, cantina, depósitos, entorno da escola, etc...
- organizar o registro (listas, fotos, relatórios, portfólios, etc...)
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-

acompanhar os grupos com roteiros de pesquisas;
debates sobre a pesquisa e propor soluções.

5 – EMBALAGENS X LIXO X RECICLAGEM: UMA CONVIVÊNCIA POSSÍVEL
Pensar nas embalagens dos alimentos sob diferentes olhares: adequação da embalagem ao
tipo de produto, garantindo-lhe maior conservação; evitando o desperdício e a poluição do
ambiente; o uso de embalagens que não comprometam a sobrevivência no planeta.
Explorar o uso de embalagens em sala de aula irá possibilitar o trabalho nas oficinas
curriculares (Saúde e Qualidade de Vida e Experiências Matemáticas), com os temas
transversais.
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:
-

classificar as embalagens segundo as formas;
explorar sistemas de medidas: massa, capacidade, volume e área
organizar dados em tabelas e gráficos;
desenvolver o hábito de leitura das informações contidas nas embalagens (tabela
nutricional, validade, composição dos alimentos, etc.)
desenvolver a importância da necessidade de escolha de embalagens adequadas à
conservação dos alimentos, acondicionamentos em estoques e fácil reciclagem,
promover o debate coletivo com toda a classe.

6- LIXO, LIXÃO E SOBREVIVÊNCIA DO SER HUMANO NO PLANETA – VIVO DO
LIXO
No Brasil 60% do lixo produzido, atualmente, é orgânico, composto de restos de
alimentos; ao passo que o lixo inorgânico é composto basicamente por embalagens,
muitas vezes recicláveis que podem ser uma fonte de sobrevivência para algumas
camadas da população. Esse lixo despejado sem tratamento sobre o solo, nos
lixões, causa poluição dos lençóis freáticos, do próprio solo e do ar, comprometendo
seriamente a qualidade do ambiente e da saúde dos seres vivos.

OBJETIVO:
Sensibilizar os alunos a respeito de inúmeros trabalhadores que vivem coletando,
catando ou mesmo consumindo lixo.
Propor uma reflexão sobre questões cruciais ligadas à melhoria das condições de
vida de toda a população, com a separação dos nossos resíduos, evitando o
desperdício de alimentos por meio de manipulação e embalagens adequadas, em
outra esfera cobrarmos do Poder Público, a implementação de uma política de
Gerenciamento Integrado do Lixo Urbano.
Sensibilizar os alunos para os contrastes e conflitos existentes na sociedade
pela degradação do homem, por causa das desigualdades.
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ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:

Ler e interpretar o poema “O bicho, meu Deus, era um homem.” De Manuel
Bandeira, o bicho.
Fazer uma visita ao lixão ou aterro sanitário e observar o trabalho dos
catadores de rua e sua relação com o poema, os alunos em grupos.
Introduzir o tema com materiais a que tenham acesso (jornais, telejornais,
revistas, peças de teatro, fotos, obras de arte, filmes, etc.)
Assistir ao filme “Ilha das flores” fazendo uma análise num contexto ambiental,
social, econômico, nas oficinas curriculares (Experiências Matemáticas, Saúde e
Qualidade de Vida, Empreendedorismo, Teatro, Música e Dança,etc.)
Elaborar o roteiro de visitas e as questões para as discussões e debates com a
classe toda e outras classes juntas.
Propor leituras compartilhadas de textos do “Jornal Folha de São Paulo ” com
discussões e interpretações das questões referentes ao assunto em pauta.
Criar uma representação teatral utilizando elementos visuais como expressão
corporal, música, cenário, figurino, encenação, através de falas e diálogos,etc.)
7 – VIVO DO LIXO – A MATEMÁTICA E A CIÊNCIA VISITANDO O LIXÃO OU O
ATERRO SANITÁRIO

Conhecer o tratamento dado ao lixo pelo Poder Público da cidade e iniciar um movimento
de reivindicação ao tratamento adequado.
Desencadear o trabalho, levantando questões relativas à visita ao lixão ou aterro sanitário,
estimulando e ajudando os alunos a elaborarem o roteiro de visita e organizando as
informações coletadas.
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:
- planejando a visita ao lixão ou aterro sanitário;
- localização do lixão ou aterro sanitário: bairro, região;
- distância da escola até o local;
- traçar o itinerário da escola até o local;
- o que existe nas proximidades do local;
- levantar dados: quantidade de lixo que é depositada diariamente/mensal
- quantidade de lixo gerado por habitante/dia;
- % de matéria orgânica no lixo;
- existe coleta de lixo seletiva em sua cidade, bairro, escola e em casa? Como é feita?
- Registrar as informações coletadas por intermédio de um roteiro e organizadas em tabelas,
gráficos, relatórios;
- Monta\r um jornal mural para socialização de todas as informações com toda a população
escolar e comunidade;
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8 – A LITERATURA EM IMAGENS DE VÍDEO – EM QUE LUGAR E TEMPO VEM DOM
QUIXOTE

O vídeo “Quixote Reciclado” recorre ao personagem Quixote, criado por Miguel de
Cervantes, no início do século XVII para tratar de um tema do final século XX; a importância
do lixo urbano. A escola pode iniciar uma compreensão destas referências histórica culturais
e promover uma reflexão, com os diálogos possíveis entre a tradição cultural e a atualidade.
OBJETIVOS:
Analisar a transposição de Quixote, personagem universal criado por Miguel Cervantes,
para o vídeo “Quixote Reciclado”.
Ampliar os conhecimentos histórico-culturais a partir de personagens universais da literatura
e da cultura geral ( o Magno, o Dragão)
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:
- apresentação do vídeo “Quixote Reciclado”
- discussões sobre assuntos relacionados ao tema;
- pesquisa, elaboração de relatórios para socialização entre alunos; montagem de painéis;
- organizar os roteiros de pesquisa
ORGANIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES:
Pesquisas e discussões coletivas e o estudo do vídeo, apoiando-se no roteiro que
acompanha o caderno e as questões deste projeto: Meio Ambiente, Cidadania e Educação –
Caderno do Professor – Tetra Pak – Diretoria de Meio Ambiente. Bibliografia pesquisada e
Jornal Mundo Jovem - PUCRS

EDUCANDO PELA DIFERENÇA PARA A IGUALDADE
JUSTIFICATIVA
Sendo a escola um local de relacionamentos e conflitos, esse projeto foi pensado para a
conscientização das diferenças, propiciando uma sensibilização para a importância da temática
étnico-racial, embasando-se no conhecimento e na reflexão da lei nº10. 639/03 e no Parecer
CNE/CP003/2004. “A garantia na lei do direito das populações negras de verem a sua história
contada na perspectiva da luta pela igualdade, da construção e da participação histórica é um
direito e que deve ser assegurado a todos os cidadãos negros, sendo muito importante para a
formação das novas gerações...”
Portanto, o programa “São Paulo: Educando pela diferença para a igualdade” abre
caminhos para a conscientização das crianças de hoje, sendo assim, possível pensar em um
mundo melhor e mais igualitário no futuro.
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OBJETIVOS GERAIS
Conscientizar os educandos da importância do Negro e da História e da Cultura Africana
levando-os a compreender suas importantes contribuições na história e realidade do Brasil,
promovendo assim a valorização e ascensão do negro na nossa sociedade e escola atual.
Promover a integração social, política e econômica do negro na sociedade brasileira,
começando pela realidade escolar do educando.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Discutir a questão racial na sociedade brasileira através d lei 10.639/2003 e as condições
sócio-econômicas que o negro vive;
Conhecer a história africana, os conhecimentos produzidos pelos negros na história
mundial e a sua influência em nossa cultura;
Refletir sobre o papel do negro como personagem nas histórias dos livros infantis e da
mídia;
Reconhecer a existência do racismo no Brasil e a necessidade de valorização e respeito
aos negros e a cultura africana;
Reconhecer as diferenças como possibilidades de aprendizagem e crescimento de todos;
Identificar motivos que levaram à escravidão dos negros africanos no Brasil;
Compreender e valorizar as contribuições dos negros na cultura nacional;
Ampliar sua visão sobre o continente africano, não se limitando a miséria e a AIDS que
há no continente;
Desenvolver conceitos, atitudes e valores positivos diante de toda a história e a cultura
africana e afro-brasileira;
Analisar o Brasil como um país que disfarça e “mascar” muito bem o racismo, buscando
soluções pelo mesmo;
Identificar o racismo presente nas piadas e brincadeiras;
METAS
Conscientizar a comunidade escolar, professores e alunos do Ciclo II e do Ensino Médio
da importância das contribuições da cultura africana em nosso país, respeitando-se as diferenças,
envolvendo-os em uma reflexão em relação à situação do negro na nossa sociedade atual.
AÇÕES
Utilização do livro literatura infantil “A princesa e o sapo” com m trabalho de releitura
para a construção e apresentação de um teatro de fantoches de vara, baseado na história lida – 5.ª
série.
Observação das características físicas dos personagens da história infantil;
Realização de pesquisas sobre o papel do negro nas novelas que assistem como era e
ainda como é nos dias de hoje;
Construção dos tabuleiros do jogo Kalah, utilizando como suporte o E.V.A para jogarem
em duplas na sala de aula;
Construção de um portfólio com os integrantes da banda RDB, passeando pelo túnel do
tempo, evocando alguns fatos importantes da história africana e afro-brasileira;
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Elaboração de cartazes para reflexão das frases, piadas, brincadeiras, “chavões” que
fazem parte do cotidiano nacional e disseminam o racismo;
Debate sobre o contexto histórico social: África-Brasil passado influenciando o presente;
Pesquisa para coleta de material (internet, revistas e jornais, etc);
Leitura e análise de textos produzidos por autores afro-descendentes;
Músicas de origem africana e sua influência na música brasileira;
Análise de obras de arte dentro do contexto histórico colonial;
Pesquisa sobre o sincretismo religioso: rituais religiosos africanos e sua influência na
cultura brasileira; Elaborar paródias, linha do tempo com a história do Brasil e da África;
Utilizar mapas da África e Brasil (localização);
Leituras de livros clássicos “Menina bonita do laço de fita” de Ana Maria Machado e
reflexões sobre o racismo;
Utilizar músicas africanas ou que contenham na letra informações ou conceitos do
continente africano e da vida dos negros no passado e atualmente; “Todo camburão tem um
pouco de navio negreiro”, o Rappa – composição de Marcelo Yuka.
AVALIAÇÃO
A avaliação será continua, levando em consideração a participação, o interesse, o
envolvimento dos educandos na realização das atividades, assim como, apresentação e
socialização nos debates, nas aulas expositivas, nos teatros, nas músicas e nas produções
preparadas e apresentadas por eles, etc...
PROFESSORES RESPONSÁVEIS:
- Araci Luiz da Silva Arantes – Professora Mediadora da Sala de Leitura
- Sandra Regina Braga Consolo – Professora de História
- Carla Cristina Moscardini Borges – Professora de Arte
- Maria do Socorro da Silva Rocha – Professora de Língua Portuguesa
- Maria Leni Romanholi de Souza – Professora de Língua Portuguesa
- Wener Cristina Franco da Silva Santos – Professora de Língua Portuguesa
- Márcia Machado Felício dos Reis – Professora de Sociologia
- Márcia Regina Borges Arantes – Professora de Língua Portuguesa
- José Lopes Pedreiro – Professor de Filosofia
- Mauricio Guerreiro Basso – Professor de Filosofia
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. PROFª MARILENE DE LURDES LISBÔA SINGH
Rua Antonio Vicente de Mello, 863 - Fone/Fax (017 )3834-1173

PROEMI
PROJETO DE REDESENHO CURRICULAR

MACROCAMPO ELETIVO: ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
OBJETIVOS


Dinamizar as aulas com o aprimoramento da prática pedagógica , por meio do
uso dos recursos pedagógicos já existentes na escola e através do conhecimento
de novos recursos ( tecnológicos, áudios-visuais e artístico) a serem adquiridos
que auxiliarão na implementação de novas práticas pedagógicas por parte dos
professores;



Realizar formação dos profissionais que atuam no ambiente escolar, subsidiandoos com ferramentas que gerem práticas inovadoras que se concretizem em
melhorias da gestão da sala de aula , instigando-os a repensar a relação
escola/adolescente do século XXI, despertando o senso de responsabilidade e
compromisso;



Sensibilizar os professores para apresentação de práticas pedagógicas melhoradas
contribuindo para o crescimento das aprendizagens dos alunos por meio do
aprimoramento das competências leitoras e escritoras como compromisso de
todos os componentes curriculares.
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AÇÕES


Realização de palestras motivadoras por professores mestres vinculados à FEF;



Aprimoramento das competências leitoras e escritora como compromisso de
todos os componentes curriculares;



Exploração de técnicas de leitura, interpretação e produção de texto ,
selecionando indicadores que apontam o domínio destas técnicas nas diversas
disciplinas.

ÁREAS DE CONHECIMENTO/ COMPONENTE CURRICULAR
LINGUAGENS
 Língua Portuguesa
 Língua Estrangeira - Inglês
 Arte
 Educação Física
MATEMÁTICA
 Matemática
CIENCIAS DA NATUREZA
 Biologia
 Física
 Química
CIENCIAS HUMANAS
 Geografia
 Filosofia
 Sociologia
 História
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RELAÇÃO DE ITENS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
PRIMEIRA PARCELA
Ord

Categoria

Item

Unidade

Quantidade Valor
Unitário

Capital

01

Máquina e
equipamento de
apoio pedagógico

Aparelho
de TV

unidade

01

1.390,00

1.390,00

Computa
dor tipo
notebook

unidade

01

1.290,00

1290,00

Livro
para
acervo da
biblioteca
Toner
para
impressor
a
Impressão
de
document
os,
jornais,
boletins,
encartes
Palestra

unidade

30

45,00

1.350,00

Unidade

02

127,00

255,60

Unidade

01

1.380,00

1.380,00

Pessoas

15

75,00

1.125,00

Quantidade Valor
Unitário
15
75,00

02

03

Máquina e
equipamento de
apoio pedagógico
Material
bibliográfico

04

Material de
expediente para
apoio pedagógico

05

Serviço gráfico

06

Serviço para
capacitação dos
profissionais da
escola

Custeio

SEGUNDA PARCELA
Ord

Categoria

Item

Unidade

01

Serviço para
capacitação dos
profissionais da
escola

Palestra

Pessoas

Capital

Custeio
1.125,00
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SECRET
D

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE.

PROFª MARILENE DE LURDES LISBÔA SINGH
Rua Antonio Vicente de Mello, 863 - Fone/Fax (017 )3834-1173

PROEMI
PROJETO DE REDESENHO CURRICULAR
MACROCAMPO ELETIVO: LEITURA E LETRAMENTO
OBJETIVOS
 Enriquecer o trabalho pedagógico realizado na unidade escolar colaborando com
todas as disciplinas do currículo para aprimorar o gosto pela leitura através dos
clássicos da literatura e outros títulos contemporâneos permeados pelos Currículo
em diferentes contextos históricos;


Compreender , através da leitura dos clássicos, a relação entre o contexto
histórico e o momento de sua produção, situando aspectos sociais, econômicos e
políticos;

 Relacionar informações sobre concepções artísticas verbais e não verbais para
atribuir significados às leituras críticas interdisciplinares;
 Despertar o gosto pela leitura de textos literários para o aprimoramento das
competências leitoras e escritoras de maneira prazerosa no universo cultural e nos
registros nos quais os alunos possam ter contato;
 Oportunizar a auto-avaliação como instrumentos de conhecimentos através de
exposição de trabalhos em momentos de interação entre os colega;
 Ampliar o conhecimento e a criticidade dos alunos através da habilidade de
leitura de bons livros.
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AÇÕES
 Visitas às salas de leitura oportunizando ao aluno a escolha de livros que possam
ser levados para casa com o intuito de envolver a família na leitura;
 Visita a local cultural para aprimorar o gosto e o conhecimento por novos saberes.
 Organização de sarau literário cultural e concurso literário.
ÁREAS DE CONHECIMENTO/ COMPONENTE CURRICULAR
LINGUAGENS
 Língua Portuguesa
 Língua estrangeira ( Inglês)
 Arte
 Educação Física

CIENCIAS DA NATUREZA
 Biologia
 Física
 Química
MATEMÁTICA
 Matemática
CIENCIAS HUMANAS
 Geografia
 Filosofia
 Sociologia
 História
RELAÇÃO DE ITENS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
PRIMEIRA PARCELA
Ord Categoria
01

02

Item

Aparelho de Máquinas e
DVD
equipamentos
de apoio
pedagógico
Flipchart
Máquinas e
equipamentos
de apoio
pedagógico

Unidade

Capital

Unidade

Quantidade Valor
Unitário
01
249,00

Unidade

01

89,00

89,00

Custeio

249,00
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03

04

Livro para
uso dos
alunos
Serviço de
transporte

Material
pedagógico

Unidade

40

25,00

1000,00

Transporte de
docentes e/ou
estudantes em
excursão ou
passeio
educativo

Unidade

01

2500,00

2500,00

SEGUNDA PARCELA
Ord Categoria

Item

01

Datashow

Máquinas e
Unidade 01
equipamentos de
apoio
pedagógico

02

Toner para
impressora

03

Livro para
uso dos
alunos
Serviços
gráficos

Material de
expediente para
apoio
pedagógico
Material
pedagógico

05

Unidade Quantidade

Valor
Unitário

Capital

Custeio

1790,00

Unidade 01

127,80

127,80

Unidade 100

25,00

2500,00

1380,00

1380,00

Impressão de
Unidade 01
documentos,
jornais, boletins,
encartes
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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EE. PROFª MARILENE DE LURDES LISBÔA SINGH
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PROEMI
PROJETO DE REDESENHO CURRICULAR
MACROCAMPO ELETIVO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
OBJETIVOS
 Desenvolver habilidades de leitura e escrita;
 Incentivar a produção cientifica do estudante do Ensino Médio com possibilidade
de exercer sua criatividade, de construir raciocínio crítico, de articular os vários
conhecimentos e de ser o protagonista na investigação e resolução de questãoproblema ;
 Proporcionar o domínio da metodologia cientifica e estimular o desenvolvimento
do pensamento cientifico e criativo
 Incentivar o processo do exercício pleno da autonomia ao valorizar o aluno como
ser ativo, criativo e dinâmico, favorecendo seu desenvolvimento holístico;
 Despertar a vocação cientifica do aluno, desenvolver e incentivar talentos
potenciais, visando a participação efetiva em projetos de pesquisa.
 Pesquisa, em diferentes fontes,

artigos e textos que colaboram para o

desenvolvimento da pesquisa.

AÇÕES
 Leitura de obra literária que aborda o assunto;
 Pesquisa sobre produção de açúcar e álcool ; seu custo/beneficio , industrialização
e comercialização; vantagens e desvantagens na área rural; prós e contra do ponto
de vista social, econômico e político;
 Visitas à usina de cana de açúcar.
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ÁREAS DE CONHECIMENTO/ COMPONENTE CURRICULAR
MATEMÁTICA
 Matemática
CIENCIAS DA NATUREZA
 Biologia
 Física
 Química
CIENCIAS HUMANAS
 Geografia
 Filosofia
 Sociologia
 História
RELAÇÃO DE ITENS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
PRIMEIRA PARCELA
Ord Categoria

Item

01

Filmadora

Máquina e
equipamento de
apoio pedagógico

02
Material
Pedagógico

Unidade

Quantida
de

Valor Unitário Capital

Custeio

Unidade

01

810,00

Livros para uso unidade
dos alunos

40

20,00

800,00

810,00

03

Transporte de
docentes e/ou
estudantes em
excursão ou
passeio educativo

Serviço

unidade

01

2.900,00

2.900,00

04

Serviço para
capacitação dos
profissionais da
escola

Palestra

Unidade

01

1.000,00

1.000,00

Quantida
de
01

Valor Unitário

SEGUNDA PARCELA
Ord Categoria

Item

Unidade

01

Serviço

Unidade

Transporte de

1.300,00

Capital Custeio
1.300,00
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docentes e/ou
estudantes em
excursão ou
passeio educativo
02

Transporte de
docentes e/ou
estudantes em
excursão ou
passeio educativo

Serviço

Unidade

01

1.300,00

1.300,00

03

Serviço para
capacitação dos
profissionais da
escola

Palestra

Unidade

01

1.000,00

1.000,00

04

Serviço para
capacitação dos
profissionais da
escola

Palestra

Unidade

01

1.000,00

1.000,00
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
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EE. PROFª MARILENE DE LURDES LISBÔA SINGH
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PROEMI
PROJETO DE REDESENHO CURRICULAR
MACROCAMPO ELETIVO: COMUNICAÇÃO, CULTURA DIGITAL E USO DE
MÍDIAS
OBJETIVOS
 Exercitar a comunicação oral e escrita por meio das diferentes linguagens e
gêneros textuais que o meio de comunicação “ Radio” utiliza, tais como:
entrevista, comentários, quadro de humor,música, paródia, textos literários etc.
 Favorecer a autonomia, comunicação e aprendizagem colaborativa dos estudantes
na escola e na vida;
 Transformar o potencial do aluno em habilidades para ser, conviver, conhecer e
fazer;
 Desenvolver habilidades, valores e atitudes protagonista dos alunos enquanto
planejam, elaboram, executam e avaliam o projeto, favorecendo a melhoria da
\aprendizagem na escola;
 Envolver os alunos na organização e otimização do espaço;
 Ampliar possibilidades de praticas interdisciplinares e transdisciplinares;
 Desenvolver a produção e edição de áudio e vídeo;
 Incentivar os alunos para o planejamento e a execução de uma campanha para
divulgar as ações do projeto político pedagógico da escola aumentando a
integração com a comunidade;
 Fazer com que o recreio seja um momento de entretenimento;
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 Propor programa que seja produzido de maneira interdisciplinar para integração
de todos os professores, alunos e comunidade escolar;
 Estabelecer um canal de comunicação com a comunidade escolar e favorecer o
trabalho em equipe;
 Favorecer o protagonismo juvenil;
 Complementar o aprendizado, ampliando a capacidade intelectual e as
habilidades dos participantes;
 Desenvolver a percepção auditiva, a concentração, a socialização e a imaginação
dos alunos e demais beneficiários do projeto;
 Criar condições para melhoria da comunicação institucional e popular.

AÇÕES
 Através da criação da rádio escolar, construir comunicação por meio de vivencia
na interpretação lingüística entre comunidade e equipe escolar elevando a
participação dos jovens nos eventos escolares oportunizando aos alunos o uso de
tecnologias.

ÁREAS DE CONHECIMENTO/ COMPONENTE CURRICULAR
LINGUAGENS
 Língua Portuguesa
 Língua estrangeira ( Inglês)
 Arte
 Educação Física
CIENCIAS DA NATUREZA
 Biologia
 Física
 Química

MATEMÁTICA
 Matemática
CIENCIAS HUMANAS
 Geografia
 Filosofia
 Sociologia
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História

RELAÇÃO DE ITENS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
PRIMEIRA PARCELA
Ord Categoria Item

Unidade

01

02

Microfon Maquinas e
e
equipamentos de apoio
pedagógico
Microfon Maquinas e
e
equipamentos de apoio
pedagógico

Valor
Unitário
130,00

Capital

Unidade

Quantida
de
02

Custeio

Unidade

02

281,00

562,00

Unidade

Valor Unitário Capital

Unidade

Quantida
de
01

1150,00

1150,00

Unidade

08

120,00

960,00

Unidade

01

1290,00

1290,00

Unidade

01

810,00

810,00

Unidade

01

40,00

40,00

Unidade

01

250,00

250,00

Unidade

02

60,00

120,00

Unidade

04

55,00

220,00

Unidade

06

35,00

210,00

Unidade

06

72,00

432,00

Unidade

20

3,00

60,00

Serviço

02

450,00

900,00

260,00

SEGUNDA PARCELA
Ord

Categoria

01

Amplificador
de som

02

03

04

05
06
07
08
09
10
11
12

Item

Maquinas e
equipamentos de
apoio pedagógico
Caixa acústica Maquinas e
equipamentos de
apoio pedagógico
Computador Maquinas e
tipo notebook equipamentos de
apoio pedagógico
Filmadora
Maquinas e
equipamentos de
apoio pedagógico
Cabo
Material de
Informática
Cabo
Material de
Informática
Cabo
Material de
Informática
Cabo
Material de
Informática
Cabo
Material de
Informática
Cabo
Material de
Informática
Cabo
Material de
Informática
Serviço de
Serviços técnicos

Custeio

281

instalação,
para conserto de
manutenção e máquinas e
conservação
equipamentos
de máquinas e
equipamentos
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. PROFª MARILENE DE LURDES LISBÔA SINGH
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PROEMI
PROJETO DE REDESENHO CURRICULAR
MACROCAMPO ELETIVO: PRODUÇÃO E FRUIÇÃO DAS ARTES
OBJETIVOS
 Através do macrocampo Produção e Fruição das Artes, pretende desenvolver as
habilidades também previstas no Macrocampo Leitura e Letramento, ou seja, desenvolver
o ato de ler, escrever, ouvir e falar textos de diferentes tipologias, gêneros e linguagens
nas diferentes esferas de circulação;
 Criar situações em que os alunos tenham oportunidades de refletir sobre os textos que
lêem, escrevem, falem ou ouvem, intuindo, de forma contextualizada, a gramática da
língua e as características de cada gênero/tipologia textual, nas diferentes linguagens
artísticas;
 Aprimorar as habilidades de interação oral e escrita em função e a partir do grau de
letramento artístico que o aluno traz de seu grupo familiar e ou cultural.

DETALHAMENTO DA AÇÃO
 Será apresentado um quadro vivo e uma dramatização possibilitando o processo de
criação em arte visual e teatral. Montagem de uma instalação de canais com interação
comunicativa. Ampliando em 30% os conhecimentos de leitura e escrita, através da Arte.

ÁREAS DE CONHECIMENTO/ COMPONENTE CURRICULAR
LINGUAGENS
 Língua Portuguesa
 Língua Estrangeira - Inglês
 Arte
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Educação Física

RELAÇÃO DE ITENS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
PRIMEIRA PARCELA
Ord

Categoria

01

Grampeador

Unidade

Quantida
de

Valor
Unitário

Material de expediente
para apoio pedagógico
Papel sulfite
Material de expediente
para apoio pedagógico
Pistola para
Material de expediente
cola quente
para apoio pedagógico
Plástico
Material de expediente
para apoio pedagógico
Refil para cola Material de expediente
quente
para apoio pedagógico
Tesoura
Material de expediente
para apoio pedagógico
Toner para
Material de expediente
impressora
para apoio pedagógico
Pendrive
Material de informática

Unidade

04

21,00

84,00

Resma

10

11,90

119,00

Unidade

05

18,00

90,00

Metro

250

1,50

375,00

Unidade

02

15,00

30,00

Unidade

06

11,00

66,00

Unidade

03

125,00

375,00

Unidade

02

36,00

72,00

09

Confecção de
fantasias

Serviço de confecção

Serviço

50

25,00

1250,00

10

Locação de
aparelhagem
de som

Serviço de locação de
aparelhos e bens
móveis

Serviço

01

500,00

500,00

Quantida
de
250,00

Valor
Unitário
1,50

02
03
04
05
06
07
08

Item

Capital

Custeio

SEGUNDA PARCELA
Ord

Categoria

Item

Unidade

01

Plástico

Material para apoio
pedagógico

Metro

Capital

Custeio
375,00
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