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1 – INTRODUÇÃO

“As palavras e os conceitos são vivos, escapam escorregadios como peixes entre as mãos
do pensamento e como peixes movem-se ao longo do rio da História. Há quem pense que pode
congelar conceitos. Essa pessoa será quando muito um colecionador de idéias mortas” (COUTO,
Mia. Pensatempos. In Proposta Curricular do Estado de São Paulo para o ensino de Geografia).

O Projeto Político Pedagógico deve ser entendido e tomado como a mola mestra do processo
de ensino e aprendizagem e, por conseqüência, o ponto de partida para um possível sucesso ou
insucesso da escola.
A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto educativo, uma vez que
necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus alunos. Nessa perspectiva, é
fundamental que ela assuma suas responsabilidades, sem esperar que esferas administrativas
superiores tomem essa iniciativa, mas que lhe dêem condições para levá-la adiante. Para tanto,
é importante que se fortaleçam as relações entre escola e sistema de ensino (VEIGA, 2006, p. 12
– 13).

Nesse contexto, a elaboração de um Projeto Político Pedagógico requer a participação de
toda a comunidade escolar, de forma que todas as suas esferas estejam imbuídas da
responsabilidade que tal procedimento significa.
Todo projeto supõe rupturas com o passado e promessas para o futuro. Projetar significa tentar
quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar
uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que
o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas
rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores
e autores (GADOTTI, 1988, p. 579).

De acordo com Veiga (2006), o projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação
intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo
projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao
compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária.
Para Veiga, “é político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo
de sociedade”. ( 2006, p. 13).
A elaboração da Proposta Pedagógica constitui um exercício de autonomia uma vez que cabe
à escola, respeitadas as linhas gerais da L.D.B., bem como as Deliberações e Pareceres do Conselho
Estadual de Educação, executá-la com liberdade e solidariedade.
É importante levar em consideração a realidade da unidade escolar, na qual o coletivo se
prepara para levar adiante seus objetivos, entre os quais, pontifica a formação de cidadão capaz de
inserir-se no mundo da produção do conhecimento, bem como, no âmbito do trabalho e das relações
simbólicas, oferecendo o ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente.
4

Para a elaboração de um projeto pedagógico torna-se fundamental a premissa do culto à
democracia na tomada de decisões. Deve-se partir da adoção dos princípios de igualdade, qualidade,
liberdade, gestão democrática e valorização dos profissionais do magistério.
A escola deve ser concebida como espaço social marcado pela manifestação de práticas
contraditórias, que se direcionam para a luta e/ou acomodação de todos os envolvidos na
organização e desenvolvimento do trabalho pedagógico.
Assim,
o projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupase em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos,
buscando eliminar as relações competitivas, coorporativas e autoritárias, rompendo com a rotina
do mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações do interior da escola,
diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças e
hierarquiza os poderes de decisão (VEIGA, 2006, p. 13 – 14).

Para Bussmann (2006), “não se trata meramente de elaborar um documento, mas,
fundamentalmente, de implantar um processo de ação-reflexão, ao mesmo tempo global e
setorizado, que exige o esforço conjunto e a vontade política da comunidade escolar”.
Um dos desafios que permeiam o projeto pedagógico é a necessidade de entender e
considerar o projeto como processo em contínua construção, cujos resultados são gradativos e
mediatos. Para Marques (2006, p. 91),
a escola é um texto escrito por várias mãos e sua leitura pressupõe o entendimento não apenas
de suas conexões com a sociedade, mas também de seu interior. Atrás de um projeto políticopedagógico ficam resgatadas a identidade da escola, sua intencionalidade e a revelação de seus
compromissos.

Partindo das premissas até aqui elencadas, o Projeto Político-Pedagógico da Escola Estadual
Antônio Tanuri direciona-se para a formatação de uma escola que, sem desprezar o que tem
proporcionado resultados positivos, tenha como essência a busca de novos critérios de organização,
novas formas de trabalho e novas relações com o saber, com os alunos, com a ciência. Uma escola
que se caracterize como um espaço de valorização e estimulo à ousadia.
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2. CARACTERIZAÇÃO, DADOS E HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR
2.1. Aspectos do Município

O Município de Fernandópolis constitui-se em sede administrativa de região de governo
composta por 13 municípios, formando uma micro-região, onde se destaca como importante pólo
regional nos aspectos político, econômico (comercial e agro-industrial) e cultural. Representa
também uma referência na área educacional, que se encontra em crescente expansão,
principalmente no ensino superior e nas áreas de saúde pública e hospitalar.
Distante 555 Km da capital Paulista, Fernandópolis localiza-se na região noroeste do Estado
de São Paulo, com uma área de 549,55 Km2, a uma distância de 80 Km do Estado de Mato Grosso
do Sul e a 55 Km do Estado de Minas Gerais, tornando o município um ponto estratégico, visto pela
constante procura dos serviços institucionais, em saúde, pela população desses Estados.
Fernandópolis, conta, ainda com um distrito, Brasitânia, que dista a 21 Km do centro da
cidade. De acordo com o IBGE, Fernandópolis possui 63.539 habitantes, com uma estimativa de
95% da população residindo na área urbana e 5% na área rural. O mesmo instituto mostra também
que a taxa de êxodo rural vem aumentando gradativamente desde 1980, e em 2000 a urbanização
chegou a 95,9%. (IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais)
A cidade tornou-se exemplo nacional por ser o pioneiro em adotar o Toque de Recolher para
menores, diminuindo sensivelmente os índices de atos infracionais no município.
Sua data de fundação é 22 de maio de 1939, sua padroeira é Santa Rita de Cássia e o fundador
Joaquim Antônio Pereira.
Segundo estudo da Secretaria Estadual de Saúde, Fernandópolis possui um clima tropical
semi-úmido com inverno seco e verão chuvoso, com precipitações médias em torno de 1.362 mm.
As temperaturas médias mínimas e máximas atingem, respectivamente, 17°C e 33,5°C.
Fernandópolis é também conhecida pelas suas universidades, dentre elas a Universidade
Camilo Castelo Branco e a Fundação Educacional Fernandópolis.
Com estas duas instituições, Fernandópolis se habilita como principal Pólo Educacional da
região trazendo para toda a região os mais importantes cursos na área da saúde: Enfermagem,
Medicina, Odontologia, Farmácia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Medicina Veterinária
e outros. Transcorrem também cursos voltados para a área de exatas e humanas.
Todo ano, ingressam nestas instituições um grande contingente de alunos oriundos de outros
municípios e estados, favorecendo o crescimento econômico, comercial e educacional da cidade.
A economia do município é basicamente determinada pela agropecuária, indústria, comércio e
prestação de serviços.
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O quadro de profissionais liberais que atuam no município é bastante diversificado. No
tocante ao aspecto sócio-cultural, especificamente com relação à assistência social, notamos que o
município dispõe de um asilo para idosos, um albergue noturno, 18 creches municipais e uma
creche particular; além de outros órgãos ou casas de assistência à população.
No setor educação, considerando-se o vínculo gerencial, verifica-se que o município possui 7
escolas particulares, 24 escolas municipais, 10 escolas estaduais e 1 Etec - Escola Técnica Estadual.

2.2. Histórico e caracterização da escola

A Escola Estadual Professor Antonio Tanuri está situada à Rua Tiradentes, nº 522, Bairro
Jardim do Trevo, Fernandópolis – SP, Cep: 15600-000.
- Telefone (17) 3442-2166 e Fax, 3442-2166.
- e-mail: e026876a@see.sp.pov.br.
- Código CIE: 026876.
- Código FDE:2359.
- CNPJ: 49653611/0001-28.
- Data da instalação: decreto de 30/11/64, D.O.E de 01/12/64.
- Autorização: em 12/02/65 e ato de criação: decreto 25/11/64, publicado no D.O.E de 26/11/64.
A escola conta com os ensinos Fundamental e Médio. Os turnos são: 1, 3 e 5, funcionando no
período da manhã, tarde e noite. O período da manhã funciona das 7:00 às 12h20min, à tarde das
12:30 às 17h50min e a noite das 19h às 23h. Apresenta a seguinte composição de classes/séries,
em seus respectivos períodos:

2.3. Composição de turno e classes
2.3.1. Ensino Fundamental – Ciclo II
Série
5ª série
6ª série
7ª série
7ª série
8ª série
8ª série

Quantidade de turmas
03
03
01
02
02
01

Turno
Vespertino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino

Quantidade de turmas
03

Turno
Matutino

2.3.2. Ensino Médio
Série
1ª série
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1ª série
2ª série
2ª série
3ª série
3ª série

01
02
02
01
02

Noturno
Matutino
Noturno
Matutino
Noturno

A área de abrangência em relação aos alunos compreende os seguintes bairros: Jardim do
Trevo, Ubirajara, Uirapuru, Ipanema, Paraiso, Paineiras, Taiguara e Cohab Antônio Brandini e João
Pimenta.
A equipe gestora, em 2011, é formada pelo seguinte quadro:
- Diretor: José Alberto Brandini.
- Vice Diretor: Albino Vieira da Costa Filho.
- Dois PCPs: Marcelaine Cardoso de Miranda, do Ensino Fundamental e Quitéria Donizeti
Salvador, do Ensino Médio.
A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Professor Antonio Tanuri” foi criada
conforme decreto de 25/11/1964, publicado no D.O.E. de 01/12/1964. Tem como

patrono o

professor Antônio Tanuri, descendente de família de libaneses, nascido em São Carlos – SP, em 30
de setembro de 1917.
Antonio Tanuri era professor primário formado pela Escola Normal de São Carlos, em 22 de
setembro de 1937, tendo sido nesta escola um dos fundadores do Curso de Sociologia.
Era estudioso das línguas estrangeiras, falava e escrevia fluentemente a língua inglesa.
Abraçando a profissão de docente, trabalhou em várias escolas. De acordo com o testemunho de
pessoas que compartilharam a convivência com Antônio Tanuri, tratava-se de uma pessoa muito
amável, alegre

e, cultivando o espírito de solidariedade, era bastante dedicado às pessoas,

principalmente aos familiares.
Foi praticante do ‘escotismo” sistema educativo da infância, idealizado pelo General Inglês
Baden Powell — estilo este muito praticado na época, cujo lema era “vigilância permanente,
paciência, temperança, bom senso e amor”.
Antônio Tanuri chegou em Fernandópolis em 1943, como professor estagiário e foi efetivado
no cargo em Vila Pereira em 18 de janeiro de 1944.
Em 29 de janeiro de 1944, aos 25 anos de idade, ocorreu seu falecimento, vitimado por
septicemia, fato que provocou grande consternação entre todos que o conheciam.
Reconhecendo seu trabalho como professor e cidadão, a Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo, vários anos depois, promulga lei passando a denominar “Grupo Escolar Antônio
Tanuri”, o Grupo Escolar de Vila Ubirajara, (criada e instalada em 25/11/64 em Fernandópolis),
perpetuando assim, a sua memória em justa homenagem ao jovem professor e sua família, O projeto
de Lei n° 237, de 18/04/1967, que teve como autores os deputados estaduais Prof. Sólon Borges dos
8

Reis e Dr. Adhemar Monteiro Pacheco, foi aprovado, transformando-se em Lei na data de
16/01/1967.

2.4. Situação socioeconômica do corpo discente

Por meio de pesquisa por amostragem (20%) dos alunos, realizada em fevereiro de 2011, foi
possível a observação de algumas características socioeconômicas do corpo discente da E.E. Prof.
Antônio Tanuri.
Em relação à locomoção até à escola, cerca de 76% dos alunos não utilizam meios de
transportes devido à proximidade de suas residências; 18% utilizam automóveis particulares, 4%
vêm de bicicletas e 2% utilizam ônibus escolar devido à distancia percorrida pelos alunos que
varia em torno de até 5km.
Quanto à classificação da cor da pele, 70% são brancos, 18% são pardos, 5% são amarelos e
7% tem a cor preta.
Disponibilizando os ensinos Fundamental Ciclo II e Médio, essa unidade escolar recebe de
outras escolas os alunos que iniciam a 5ª série. Do total dos alunos que concluem o Ensino Médio,
76% são desta escola; 24% vêm de outras escolas da Diretoria de Ensino local,

de outras

diretorias do Estado de São Paulo e de outros estados.
Quanto ao grau de escolaridade dos pais dos alunos, tem-se a seguinte composição: 42% dos
pais têm o Fundamental incompleto; 21% Ensino Fundamental completo; 28% concluíram o Ensino
Médio; 9% o Ensino Médio incompleto.
Observando os dados acima, conclui-se que a maioria dos pais conta com baixo grau de
escolaridade, fato que se posiciona como uma realidade negativa já que isso implica numa certa
dificuldade em relação ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem dos seus filhos.
Quanto à renda familiar tem-se o seguinte quadro: cerca de 21% recebem um salário
mínimo; 41% contam com até 2 salários mínimos; 15% recebem três salários; 7% quatro salários
mínimos; 8% recebem 5 salários mínimos e, por fim, 8% recebem acima de cinco salários.
Em função da baixa renda familiar, 17% dos nossos alunos recebem o Bolsa Família como
complemento de renda mensal.
Levando-se em conta a religiosidade, 61% são católicos, 35% são evangélicos, 3% são ateus
e 1% são de outras religiões.
Quanto ao aproveitamento escolar, no ano de 2010, a situação final dos alunos resultou em
89% de aprovação, 9% de retenção e 2% de evasão.
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2.5. AS BASES LEGAIS

2 .5.1. Do ensino fundamental

Art. 32 (LDB) – O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, previsto para
nove em 2008, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do
cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio
da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e
dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

2.5.2. Do ensino médio

A r t . 3 5 . O ensino médio, etapa final da educação básica, com
duração mínima de três anos, terá como finalidades:
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental,
possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo,
de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento anteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina;

A LDB (Lei nº 9394/96), em seu Art.12 & I, art. 13 & I e no Art. 14 & I e II, estabelece
orientação legal de confiar à escola a responsabilidade de elaborar, executar e avaliar seu projeto
pedagógico. A legislação define normas de gestão democrática do ensino público na educação
básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios estabelecidos pelo
Art.14:
10

I. participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II. participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares equivalentes.
A participação

dos

professores

e especialistas na elaboração do projeto pedagógico

promove uma dimensão democrática na escola e nessa perspectiva, as decisões não centralizadas no
Gestor cedem lugar a um processo de fortalecimento da função social e dialética da escola por meio
de um trabalho coletivo entre todos os segmentos participantes e a comunidade escolar.
Com o objetivo de destacar a descentralização da gestão educacional e o fortalecimento da
autonomia da escola e garantir a participação da sociedade na gestão criou-se o Conselho Escolar
constituído desde Novembro/ 2009 com base na LDB 9394/96 e na Lei Orgânica Municipal com
base em seu Art.188 Parágrafo VI que regulamenta: “ gestão democrática do ensino, garantida a
participação dos representantes da comunidade”.
O Conselho Escolar tem peso de decisão enquanto órgão máximo da instituição, de caráter
deliberativo, consultivo e normativo no referente a quaisquer assuntos relacionados à escola.

2.6. ESTRUTURA FÍSICA, RECURSOS DIDÁTICOS E RECURSOS HUMANOS

2.6.1. Estrutura física

O prédio escolar foi construído em 07/03/1968 e tem atualmente 09 salas de aulas, uma sala
de multimídia, uma sala de recursos, uma biblioteca, um laboratório de informática, uma quadra
coberta, um almoxarifado, uma sala de professores, salas de coordenação e direção, secretaria,
cantina e cozinha.
A escola apresenta um espaço físico aconchegante, com boa pintura, todos os espaços
internos com pisos, salas bem arejadas, espaço verde interno e externo, demonstrando boa aparência
e bom estado de conservação.

2.6.2. Recursos humanos
O núcleo gestor comporta um diretor, um vice-diretor, dois professores coordenadores
pedagógicos, sendo um para o ensino médio e outro para o ensino fundamental. O setor
administrativo comporta um Secretário de Escola, 4 Agentes de Organização Escolar, 4 Agentes de
Serviços Escolares e 1 Auxiliar de Serviços Escolares. O núcleo operacional é composto de
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Conselho de Escola, a APM, o Grêmio Estudantil, e o Conselho de Classe e Série. O corpo docente
é composto, atualmente (2011), por 46 profissionais.
2.6.2.1. Conselho de Escola
O Conselho de Escola é um colegiado, de natureza consultiva e deliberativa, constituído por
representantes de pais, professores, alunos e funcionários, cuja função é atuar, articuladamente com
o núcleo de direção, no processo de gestão pedagógica, administrativa e financeira da escola.
A eleição do Conselho de Escola é feita anualmente, durante o primeiro mês letivo. Os
representantes de professores, especialistas de educação - diretor, vice diretor, coordenador -,
funcionários, pais e alunos serão eleitos pelos seus pares, através de assembléias distintas,
convocadas pelo Diretor de Escola. A eleição dos membros do Conselho de Escola será lavrada em
ata, registrada em livro próprio e com a assinatura de todos os participantes, devendo ser afixada em
local visível para toda a comunidade. É presidido pelo Diretor da Escola e terá um total mínimo de
20 (vinte) e máximo de 40 (quarenta) componentes.
O número de componentes é fixado proporcionalmente ao número de classes da
unidade escolar e deverá ter a seguinte proporção:
- 40% de docentes;
- 5% de especialistas de educação, excetuando-se o Diretor de Escola;
- 5% dos demais funcionários;
- 25% de pais de alunos;
- 25% de alunos.
A regulamentação do Conselho de Escola está fundamentada na Lei Complementar
444/85, art. 95, Comunicado SE de 31/03/86 e Comunicado SE de 10/03/93.
Os componentes do Conselho de Escola da E.E. Prof.Antônio Tanuri, em 2011, estão
relacionados em anexo.

2.6.2.2. Conselho de Classe

Tanto o Conselho de Escola, quanto o Conselho de Classe são instâncias criadas para
garantir a representatividade, a legitimidade e a continuidade das ações educativas.
Neste sentido, são organizados encontros bimestrais para a concretização de seus Conselhos
de Classe e as decisões tomadas são partilhadas com o Conselho Escolar, os pais e os alunos.
Durante o Conselho de Classe, procura-se efetivar a participação direta de todos os
professores que atuam junto à turma a ser analisada, organizando por componente curricular. Os
resultados são tidos como referência para a tomada de decisões que levem ao direcionamento de
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procedimentos didático-metodológicos que representem possibilidades de superação das defasagens
de aprendizagem.
O Conselho de Classe possui caráter interdisciplinar, uma vez que engloba professores de diferentes
componentes curriculares, assumindo caráter deliberativo quando se refere ao processo didático.

2.6.2.3. Associação de Pais e Mestres (APM)

A APM é uma entidade jurídica de direito privado, criada com a finalidade de colaborar
para o aperfeiçoamento do processo educacional, para a assistência ao escolar e para a integração
escola-comunidade. Atualmente, sua principal função é atuar, em conjunto com o Conselho de
Escola, na gestão da unidade escolar, participando das decisões relativas à organização e
funcionamento escolar nos aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros.
Tem por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao
escolar e na integração família-escola-comunidade. Os objetivos da APM são de natureza social e
educativa, sem caráter político, racial ou religioso e sem finalidades lucrativas.
Por meio do Decreto n.º 12.983, de 15 de dezembro de 1978, alterado pelo Decreto n.º
48,408, de 06 de Janeiro de 2004 , foi estabelecido o Estatuto Padrão das Associações de Pais e
Mestres, e este é o instrumento que dispõe sobre as finalidades, atribuições e deveres para seu
funcionamento como instituição.
O mandato da Diretoria da APM é de um ano, devendo o Diretor da Escola, ao final do
mesmo, convocar a equipe escolar (vice-diretor, coordenador pedagógico, pessoal administrativo e
professores), pais dos alunos e os alunos maiores de 18 (dezoito) anos, para a Assembléia Geral que
será presidida pelo mesmo.
Compete à Assembléia Geral eleger o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Cabe ao
Conselho

Deliberativo

eleger

os membros da Diretoria Executiva

e

divulgar os nomes

dos escolhidos a todos os associados. Por tratar-se de pessoa jurídica de direito privado deverá
ser feita a requisição da inscrição do estatuto da APM e da ata de eleição de seus membros, junto ao
Cartório

de

Registro

Civil

de

Pessoas

Jurídicas.

A APM tem por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na
assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade. Os objetivos da APM são de
natureza social e educativa, sem caráter político, racial ou religioso e sem finalidades lucrativas.
A APM é administrada pelos seguintes órgãos:
•

Assembléia Geral - constituída por todos os associados;

•

Conselho Deliberativo - constituído de, no mínimo, 11 (onze) membros, sendo o
Diretor da Escola o seu presidente nato, e os demais componentes distribuídos na
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seguinte proporção: 30% dos membros serão professores, 40% dos membros
serão pais de alunos, 20% dos membros serão alunos maiores de 18 (dezoito)
anos, 10% dos membros serão sócios admitidos;
•

Diretoria Executiva - constituída por: Diretor Executivo, Vice-diretor Executivo,
Secretário, Diretor Financeiro, Vice-diretor Financeiro, Diretor Cultural, Diretor
de Esportes, Diretor Social, Diretor de Patrimônio. Obs. O Diretor Financeiro
deverá ser, obrigatoriamente, pai ou mãe de aluno;

•

Conselho Fiscal - será constituído de 3 (três) elementos, sendo 2 (dois) pais de
alunos e 1 (um) representante do quadro administrativo ou docente da Escola.

A relação dos componentes dessa entidade nesta unidade escolar, em 2011, está elencada
em anexo.
2.6.2.4. Grêmio Estudantil
A Lei Federal nº 7.398, de 04/11/85, no seu Artigo 1º, assegura a organização de
GRÊMIO ESTUDANTIL como entidades autônomas representativas dos interesses dos
estudantes secundaristas, com finalidades educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sociais.
A organização, o funcionamento e as atividades dos GRÊMIOS serão estabelecidas nos seus
estatutos, aprovados em assembléia geral do corpo discente de cada estabelecimento de ensino
particular ou público, convocada para esse fim (Art. 1º, § 2º da referida lei).
A aprovação dos estatutos e a escolha dos dirigentes e dos representantes do GRÊMIO serão
realizadas pelo voto direto e secreto de cada estudante, observando-se, no que couber, as normas da
legislação eleitoral (Art. 1º § 3º da referida lei).
Os diretores de escola da rede estadual de ensino deverão no sentido de colaborar com a
organização dos GRÊMIOS, propiciar aos alunos, condições de realização de reuniões para a
formação de comissões pró-grêmio, bem como, respeitadas as normas disciplinares da escola,
permitindo o acesso de tais comissões às salas de aulas e o uso das dependências para informes
esclarecimentos das finalidades do GRÊMIO.
Os conselhos de escola deverão providenciar a divulgação da lei nº 7.398/85, entre os corpos
docentes e discentes, para que não pairem dúvidas quanto ao direito dos alunos de organizar e
constituir o GRÊMIO como entidade autônoma e representativa de seus interesses.
Os supervisores de ensino, os diretores de escola e os professores deverão dar os
esclarecimentos e participar da realização de atividades que visem ao cumprimento das finalidades
estabelecidas pela lei federal nº 7.398/85.
O Grêmio é a organização que representa os interesses dos estudantes na escola. Ele permite
que os estudantes discutam, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ação tanto no próprio
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ambiente escolar como na comunidade. É também um importante espaço de aprendizagem,
cidadania, convivência, responsabilidade e de luta por direitos.
Cabe ao Grêmio, além de representar os interesses dos estudantes e levar as suas
reivindicações às instâncias escolares, propor e executar as mais diversas atividades no interior do
estabelecimento de ensino: palestras, conferências, exposições, campeonatos esportivos, excursões,
aulas complementares, programas de auxílio a estudantes carentes ou com dificuldades de
adaptação ou aprendizagem, teatro, etc.
Um Grêmio Estudantil pode fazer ainda muitas coisas, desde organizar festas, torneios,
gincanas, grupo de estudos, bem como exigir melhorias na qualidade do ensino. Ele tem o potencial
de integrar mais os estudantes entre si, com toda a escola e com a comunidade.
A relação dos integrantes do Grêmio Estudantil desta unidade escolar, em 2011, está em anexo.

2.6.2.5. Professor Mediador Educacional e Comunitário

A Resolução SE-1, de 20-1-2011, dispõe sobre o exercício das atribuições de Professor
Mediador Escolar e Comunitário do Sistema de Proteção Escolar e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do disposto na Resolução SE nº 19, de 12 de fevereiro de
2010, que institui o Sistema de Proteção Escolar na rede estadual de ensino de São Paulo e dá
providências correlatas, e considerando: a necessidade de dar prosseguimento à implementação
gradativa desse sistema, tendo em vista a eficácia e a eficiência de suas ações em escolas da rede
pública estadual; a importância da função do Professor Mediador Escolar e Comunitário para o
aprimoramento do sistema, resolve:
Art. 7º – Na implementação das ações específicas do Sistema de Proteção Escolar, a escola poderá
contar com até 2(dois) docentes para

atuarem

como

Professor Mediador Escolar e

Comunitário, cujas atribuições consistem, precipuamente, em:
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 dos alunos, ou responsáveis, sobre o papel da família no processo
educativo;
III – analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possam estar expostos os
alunos;
IV – orientar a família, ou 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;
VI – orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos.” (NR)
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Art. 2º – Para o desempenho das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário
serão atribuídas 30 (trinta) horas semanais, sendo 25 (vinte e cinco) horas em atividades
com alunos e 5 (cinco) horas de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) horas exercidas
na escola, em atividades coletivas, e 3 (três) horas em local de livre escolha do docente,
mantida, para o readaptado, a carga horária que já possui.
§ 1º – Caberá ao Diretor de Escola distribuir a carga horária do docente de acordo com o
horário de funcionamento da unidade escolar, em 5 (cinco) dias úteis da semana, e
obedecendo ao limite máximo de 8 (oito) horas diárias de trabalho, incluídas as Horas de
Trabalho Pedagógico Coletivo.
§ 2º – A distribuição da carga horária de trabalho deverá prever a disponibilização de até 4
(quatro) horas quinzenais ou 8 (oito) horas mensais a serem cumpridas em reuniões de
planejamento e avaliação, agendadas pela Gestão Regional do Sistema de Proteção
Escolar.

2.6.3. Recursos didáticos pedagógicos

Os materiais pedagógicos que a escola oferece são: tvs, vídeos, aparelho de som, dvds, retroprojetor, projetor de slides, fitas de vídeos, CDs Room, mapas, Atlas, planetário, jogos de
matemática, jogos de xadrez, dama, globo, esqueleto humano, dorso, material dourado, splin life,
pranchas do corpo humano, revistas, jornais, livros didáticos, paradidáticos, livros para leitura e
pesquisa na biblioteca, computadores para professores, coordenação e alunos. A secretaria está
equipada com bons computadores, impressoras e todo material necessário para o bom desempenho
dos funcionários na parte administrativa.

2.6.3.1. Sala de informática
2.6.3.1.1. Apresentação

No atual contexto social,a internet se configura como espaço inesgotável de acesso a
informação, serviços e oportunidades de troca interpessoal e institucional. Conhecer esses aspectos
e fazer um uso qualificado dessas possibilidades é um elemento que constitui a cidadania do século
XXI.
A criação do Programa Acessa Escola, em 2008, se deu em função desse pensamento que,
em poucos meses, se tornou uma realidade em várias escolas paulistas. O Programa começou pela
capital paulista e gradativamente se estendeu às demais escolas do estado.
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Nas escolas do Ensino Médio da DER- Fernandópolis se deu em 01/07/2010, com o início
do trabalho dos estagiários nas salas de Informática. Hoje, por meio do Acessa Escola, muitos
alunos utilizam a internet em aula e no seu contra turno. Vemos que, cada vez mais, eles ampliam
sua produção multimídia e participação nas redes sociais. Dessa forma, nossos adolescentes e
jovens vão deixando de simplesmente absorver o que vêem na internet para, utilizando-a, dizer ao
mundo o que pensam.
São os estagiários os agentes de inclusão digital que, com sua disposição e vontade de
transmitir às pessoas próximas tudo que aprendem nas capacitações e no portal do Acessa Escola,
podem ajudar no processo mais geral de apropriação da internet por toda a rede estadual.
É a Equipe Gestora que acolhe os estagiários do Ensino Médio para inicia-los
cuidadosamente no mundo do trabalho e assim, através do Programa Acessa Escola e a utilização
dos seus recursos, permitam encontrar mais um facilitador do seu trabalho reconhecidamente
complexo que é a gestão escolar.

2.6.3.1.2. O que é o Acessa Escola
O Acessa Escola é um programa de inovação tecnológica da Secretaria da Educação do
Estado de são Paulo. A Fundação para o Desenvolvimento da Educação, por meio de sua Diretoria
de Tecnologia da Informação - DTI/FDE, é responsável por implementa-lo e coordenar sua gestão
em toda a rede estadual.
Seu objetivo é universalizar oportunidades de inclusão digital, otimizando o uso dos recursos da
internet pelos alunos, professores e servidores, nos períodos de funcionamento da escola.

2.6.3.1.3. Princípios do Acessa Escola
O Acessa Escola é fundamentado em alguns princípios como:
- Acesso de todos à internet: A possibilidade de acesso em situações diferentes – aulas e
contraturno – faz com que as aulas permaneçam abertas e atendam ao maior número
possível de usuários.
Embora outros aplicativos possam ser utilizados, a internet é o ponto-chave do Programa.
- Acesso livre à internet: A melhor proteção que qualquer pessoa pode ter, ao acessar a
internet, é informação. Educar as novas gerações e ajuda-las a ter consciência desse universo
e de como extrair dele o melhor, sem riscos, é um desafio social no qual o Acessa Escola
está engajado.

17

O Programa tem regras claras contra a navegação em sites indesejáveis que promovem o
racismo, pornografia, jogos de azar, entre outros. Em seu portal e demais materiais produzidos,
além de capacitação dos estagiários, o tema “navegação segura” é abordado e ações nessa direção
são estimuladas, uma vez que a Coordenação do Programa acredita que bloquear sites não contribui
de forma efetiva para a segurança dos alunos num mundo tão vasto quanto a WWW pois, além da
escola – e até mesmo em casa – os alunos estarão expostos a conteúdos e situações que exigem
cuidado.
- Acesso à internet para construção do conhecimento: Por estar num local privilegiado do
saber, a sala do Acessa é um instrumento que pode e deve ser apropriado por educadores
para o trabalho pedagógico. Conhecimento se faz de informação. É um grande desafio da
Educação que se qualifiquem a apreensão e o processamento de informações para que, com
eles, se gere aprendizagem.
A internet propicia o que o filósofo Pierre Lévy chama de inteligência coletiva.
Como ele mesmo afirma: “Ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo o saber

está na

humanidade”. Essa é uma das crenças do Acessa Escola.
- Acesso à internet para a construção de relações humanas dignas: as redes sociais são
uma das maiores contribuições de internet dos últimos tempos. Por meio delas, cidadãos
interagem e descobrem rapidamente que podem unir suas forças em torno de ideais comuns,
que podem ir da expressão e troca de idéias a ações mais concretas voltadas à solução de
problemas comuns. São possibilidades infinitas exploradas cotidianamente. Um convite para
repensar e transformar o mundo.
As sala de informática da E.E. Prof. Antônio Tanuri é composta por 14 computadores, lousa
branca, armário, arquivo, CDs ROM de todas as disciplinas e TV.
Em cada período de funcionamento da escola conta com um estagiário, contratado pelo
Programa Acessa Escola, que auxilia o Professor no uso dos recursos disponíveis.
2.6.3.2. Sala de multimídia

Tendo a preocupação de tornar as aulas mais atrativas e diversificadas, esta unidade escolar
organizou a sala de multimídia, cujo espaço é constituído por aparelhos audiovisuais que
oportunizam o emprego de diferentes procedimentos didático-metodológicos. Compreende o
conjunto dos recursos: TV, DVD, Data-show, Aparelho de som, adequadamente organizados, num
ambiente climatizado.
Dessa forma, possibilita, aos professores o enriquecimento de suas aulas mediante a
apresentação de imagens, fotografias, músicas, documentários e filmes afins, além do estímulo à
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apresentação de seminários por parte dos alunos. Assim, tendo como retaguarda as orientações
curriculares da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, se bem utilizada, a sala oportuniza
aos professores e alunos melhores condições para agregar qualidade na condução do processo de
ensino, resultando em ganho de aproveitamento.
É evidente que a sala de multimídia proporciona condições mais favoráveis ao incentivo à
pesquisa individual ou coletiva e à posterior apresentação dos resultados por parte dos alunos. O
pen drive e o dvd, por exemplo, são recursos que possibilitam a sociabilização de seus trabalhos
junto aos colegas e professores.
Além da exposição de aulas, esta sala é também utilizada para os momentos de HTPCs,
estabelecendo situações mais favoráveis à condução dos assuntos em pauta. Facilita as
apresentações de mensagens, palestras, filmes, videoconferências. Destaca-se, um fator de suma
importância, a análise do aproveitamento dos alunos/classes, por meio de tabelas e gráficos, nas
avaliações internas e externas, caso específico do SARESP. Por fim, dentre as múltiplas funções da
sala, realça-se a apresentação de projetos e resultados dos mesmos, orientados pelos professores, em
seus respectivos componentes curriculares.
Em sua estrutura física, a sala é ampla e bem planejada quanto à organização dos recursos
materiais. Além dos itens citados acima, conta com 35 carteiras e 3 mesas, acompanhadas com 4
cadeiras cada uma, tudo em bom estado de conservação. Há ainda lousa branca e lousa
convencional, além de armários para guardar material didático.
Acreditamos que as tecnologias disponíveis são fundamentais para a melhoria do processo
de ensino e aprendizagem, neste período em que a velocidade da informação e das transformações é
cada vez maior. Assim, o uso da sala de multimídia representa um avanço para a aquisição do
conhecimento científico e para o aprimoramento das práticas de convivência e interação social,
elementos fundamentais ao exercício da cidadania, um dos pilares a serem sustentados por essa
instituição de ensino.

2.6.3.3. Sala de recursos

A Resolução SE – 11 de 31/01/2008, com alteração de Resolução SE 31, de 24/03/2008,
dispõe sobre a educação escolar de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas da
rede estadual de ensino e dá providências correlatas.
A Secretária da Educação, com fundamento no disposto nas Constituições Federal e
Estadual, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Estatuto da Criança e do
Adolescente e na Indicação nº 70/07 e Deliberação nº 68/07 do Conselho Estadual de
Educação, e considerando que:
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- o atendimento escolar de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais farse-á preferencialmente, em classes comuns da rede regular de ensino, com apoio de serviços
especializados organizados na própria ou em outra unidade escolar, ou, ainda, em centros de
apoio regionais;
- a inclusão, permanência, progressão e sucesso escolar de alunos com necessidades
educacionais especiais em classes comuns do ensino regular representam a alternativa mais
eficaz no processo de atendimento desse alunado;
- os paradigmas atuais da inclusão escolar vêm exigindo a ampliação dos serviços de apoio
especializado e a adoção de projetos pedagógicos e metodologias de trabalho inovadores,
Resolve:
Art. 1º - São considerados alunos com necessidades educacionais especiais:
I - alunos com deficiência física, mental, sensorial e múltipla, que demandem atendimento
educacional especializado;
II - alunos com altas habilidades, superdotação e grande facilidade de aprendizagem, que os
levem a dominar, rapidamente, conceitos, procedimentos e atitudes;
III - alunos com transtornos invasivos de desenvolvimento;
V - alunos com outras dificuldades ou limitações acentuadas no processo de
desenvolvimento, que dificultam o acompanhamento das atividades curriculares e
necessitam de recursos pedagógicos adicionais.
Art. 2º - Os alunos com necessidade educacionais especiais, ingressantes na 1ª série do ensino
fundamental ou

que

venham

transferido

para qualquer série ou etapa do ensino

fundamental e médio, serão matriculados, preferencialmente, em classes comuns do ensino
regular, excetuando-se os casos, cuja situação específica, não permita sua inclusão direta
nessas classes.
§ 1º - O encaminhamento dos alunos de que trata o caput deste artigo para serviços de apoio
pedagógico especializado em salas de recursos far-se-á somente após avaliação pedagógica
realizada em conformidade com o disposto na presente resolução.
§ 2º - Aplicam-se aos alunos da modalidade de educação especial, as mesmas regras
previstas no regimento da escola para fins de classificação em qualquer série ou etapa,
independente de escolarização anterior, mediante avaliação realizada pela escola.
Art. 3º - O atendimento escolar a ser oferecido ao aluno com necessidades educacionais especiais,
deverá ser orientado por avaliação pedagógica realizada pela equipe da escola, formada pelo
Diretor, Professor Coordenador e Professor da sala comum, podendo, ainda, contar, com
relação aos aspectos físicos, motores, visuais, auditivos e psico-sociais, com o apoio de
professor especializado da Diretoria de Ensino e de profissionais da área da saúde.
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Art. 4º - Caberá aos Conselhos de Classe/Ciclo/Série/Termo, ao final de cada ano letivo, aprovar
relatório circunstanciado de avaliação, elaborado por professor da área, contendo parecer
conclusivo sobre a situação escolar dos alunos atendidos pelos diferentes serviços de apoio
especializado, acompanhado das fichas de observação periódica e contínua, em
conformidade com os Anexos I, II e III desta resolução.
Art. 5º - Os alunos com deficiências que apresentem severo grau de comprometimento, cujas
necessidades de recursos e apoios extrapolem, comprovadamente, as disponibilidades da
escola, deverão ser encaminhados às respectivas instituições especializadas conveniadas
com a Secretaria da Educação.
Art. 6º - em se tratando de alunos com significativa defasagem idade/série e severa deficiência
mental ou grave deficiência múltipla, que não puderem atingir os parâmetros exigidos para a
conclusão do ensino fundamental, as escolas poderão, com fundamento no inciso II do
artigo 59 da Lei 9.394/96, expedir declaração com terminalidade específica de determinada
série, acompanhada de histórico escolar e da ficha de observação contendo, de forma
descritiva, as competências desenvolvidas pelo educando.
§ 1º - A terminalidade prevista no caput deste artigo somente poderá ocorrer em casos
plenamente justificados mediante relatório de avaliação pedagógica, com a participação e
anuência da família, balizada por profissionais da área da saúde, com parecer aprovado pelo
do Conselho de Classe e Série aprovado pelo Conselho de Escola e visado pelo Supervisor
de Ensino, responsável pela Unidade Escolar e pela Educação Especial, na Diretoria
Regional de Ensino.
§ 2º - A escola deverá articular-se com os órgãos oficiais ou com as instituições que
mantenham parcerias com o Poder Público, a fim de fornecer orientação às famílias no
encaminhamento dos alunos a programas especiais, voltados para o trabalho, para sua
efetiva integração na sociedade.
Art. 7º - Consideradas as especificidades regionais e locais, serão organizados, gradativamente, em
nível de unidade escolar e por sua solicitação, Serviços de Apoio Pedagógico Especializado
(SAPEs), desde que acompanhados dos termos de anuência da Diretoria de Ensino e da
respectiva Coordenadoria de Ensino.
Art. 8º - A implementação de Serviços de Apoio Pedagógico Especializado (SAPEs) tem por
objetivo melhorar a qualidade da oferta da educação especial, na rede estadual de ensino,
viabilizando-a por uma reorganização que, favorecendo a adoção de novas metodologias de
trabalho, leve à inclusão do aluno em classes comuns do ensino regular.
Parágrafo único - Os Serviços de Apoio Pedagógico Especializado (SAPEs) serão implementados
por meio de:
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1 - atendimento prestado por professor especializado, em sala de recursos específicos, em
horários programados de acordo com as necessidades dos alunos, e, em período diverso
daquele que o aluno freqüenta na classe comum, da própria escola ou de outra unidade;
2 - atendimento prestado por professor especializado, na forma de itinerância.
Art. 9º - Os alunos que não puderem ser incluídos em classes comuns, em decorrência de severa
deficiência

mental

ou

grave

deficiência

múltipla,

ou

mesmo

apresentarem

comprometimento do aproveitamento escolar em razão de transtorno invasivo do
desenvolvimento, poderão contar, na escola regular, em caráter de excepcionalidade e
transitoriedade, com o atendimento em classe regida por professor especializado,
observado o disposto no parágrafo único do art. 4° da Deliberação CEE 68/07.
§ 1º - Esgotados os recursos pedagógicos necessários para manutenção do aluno em classe
regular, a indicação da necessidade de atendimento em classe regida por professor
especializado deverá resultar de uma avaliação multidisciplinar, a ser realizada por equipe
de profissionais indicados pela escola e pela família.
§ 2º - O tempo de permanência do aluno na classe regida por professor especializado
dependerá da avaliação multidisciplinar e de avaliações periódicas a serem realizadas pela
escola, com participação dos pais e do Conselho de Escola e/ou estrutura similar, com
vistas a sua inclusão em classe comum.
§ 3º - O caráter de excepcionalidade, de que se revestem a indicação do encaminhamento
dos alunos e o tempo de sua permanência em classe regida por professor especializado,
será assegurado por instrumentos e registros próprios, sob a supervisão do órgão
competente.
Art. 10 - na organização dos Serviços de Apoio Especializado (Sapes) nas Unidades
Escolares, observar-se-á que:
I - o funcionamento da sala de recursos será de 25 (vinte e cinco) aulas semanais,
distribuídas de acordo com a demanda do alunado, com turmas constituídas de 10 a 15
alunos, de modo a atender alunos de 02(dois) ou mais turnos, quer individualmente, quer
em pequenos grupos na conformidade das necessidades do(s) aluno(s);
II - as aulas do atendimento itinerante, a serem atribuídas ao docente titular de cargo como
carga suplementar e ao ocupante de função-atividade na composição da respectiva carga
horária, serão desenvolvidas em atividades de apoio ao aluno com necessidades especiais,
em trabalho articulado com os demais profissionais da escola;
III - o apoio oferecido aos alunos, em sala de recursos ou no atendimento itinerante, terá
como parâmetro o desenvolvimento de atividades que não deverão ultrapassar a 2 aulas
diárias.
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Art. 11 - a organização dos SAPEs na unidade escolar, sob a forma de sala de recursos, somente
poderá ocorrer quando houver:
I - comprovação de demanda avaliada pedagogicamente;
II - professor habilitado ou, na ausência deste, professor com Licenciatura Plena em
Pedagogia e curso de especialização na respectiva área da necessidade educacional, com,
no mínimo, 360 horas de duração;
III - espaço físico adequado, não segregado;
IV - recursos e materiais didáticos específicos;
V - parecer favorável da CENP, expedido pelo Centro de Apoio Pedagógico
Especializado.
§ 1º - As turmas a serem atendidas pelas salas de recursos poderão ser instaladas para
atendimento de alunos de qualquer série, etapa ou modalidade do ensino fundamental ou
médio, e as classes com professor especializado, somente poderão atender alunos cujo
grau de desenvolvimento seja equivalente ao previsto para o Ciclo I.
§ 2º - A constituição da turma da sala de recursos, da classe com professor especializado e
da itinerância deverá observar o atendimento a alunos de uma única área de necessidade
educacional especial.
Art. 12 - Os docentes, para atuarem nos SAPEs, deverão ter formação na área da
necessidade educacional especial, observada a prioridade conferida ao docente
habilitado.
Art. 13 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento prestado ao aluno:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
II - elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda existente na
unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Educação Especial;
III- integrar os conselhos de classes/ciclos/séries/termos e participar das HTPCs e/ou
outras atividades coletivas programadas pela escola;
IV- orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão dos
alunos nas classes comuns;
V - oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
VI - fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos bem como à
comunidade.
Art. 14 - alocados em SAPEs ou escolas da região, atendidas as exigências previstas no art. 17 da
Resolução SE 90/05.
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As unidades escolares que não comportarem a existência dos SAPEs poderão, definida a
demanda, contar com o atendimento itinerante a ser realizado por professores
especializados
Art. 15 - Caberá às Diretorias de Ensino:
I - proceder ao levantamento da demanda das salas de recursos e do apoio itinerante,
visando à otimização e à racionalização do atendimento com o objetivo de transformar ou
transferir o serviço oferecido, remanejando os recursos e os equipamentos para salas de
unidades escolares sob sua jurisdição;
II - propor a criação de serviços de apoio pedagógico especializado à respectiva
Coordenadoria de Ensino;
III - orientar e manter as escolas informadas sobre os serviços ou instituições
especializadas existentes na região, mantendo contatos com as mesmas, de forma a
agilizar o atendimento de alunos.
Art. 16 - As situações não previstas na presente resolução serão analisadas e encaminhadas por um
Grupo de Trabalho constituído por representantes da CENP/CAPE, Cogsp e/ou CEI e
Diretoria(as) de Ensino envolvida(s).
Art. 17 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário, em especial, a Resolução SE 95/00.

A sala de recursos da E. E. Prof. Antônio Tanuri está sob o comando da professora
especialista Aparecida de Fátima Xavier de Souza Vono e sua estrutura física é composta por 2
computadores, 1 impressora, 1 aparelho de TV, 1 vídeo, lousa, carteiras e cadeiras, num ambiente
que pode ser considerado adequado ao atendimento dos objetivos propostos pela referida sala.

2.6.3.4. Biblioteca

Em relação ao espaço físico, a biblioteca desta UE conta com dimensões reduzidas. No
entanto, no que diz respeito ao acervo bibliográfico pode-se dizer que seu repertório é satisfatório.
Conta com exemplares de todas as áreas e disciplinas, livros didáticos, paradidáticos, clássicos da
literatura, revistas, jornais, enciclopédias.
Conta também com computadores equipados com internet, mesas e cadeiras nas quais os
alunos podem se acomodar para efetuar seus trabalhos.
Apesar de apresentar material satisfatório, nota-se que quando se trata da procura voluntária,
o número de alunos que retiram livros na biblioteca é bastante reduzido, em relação ao contingente
total de alunos da escola.
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No intuito de amenizar esse problema, estão em andamento dois projetos de leitura. Um
deles faz parte das aulas de Literatura e Produção de Textos, na disciplina de Língua Portuguesa. O
outro é o Projeto de Leitura Livre, do qual participam todas as séries, em todos os turnos,
envolvendo, além dos alunos, o quadro de funcionários, professores, direção e coordenação.
O Projeto Leitura Livre tem como meta desenvolver o hábito de leitura, e, por conseqüência,
a capacidade de escrita e compreensão do que se lê, aspectos fundamentais para o ganho de
qualidade do processo de ensino e aprendizagem.
Nesta perspectiva, será organizada, de acordo com a Resolução SE 15 de 18/2/2009, que
“Dispõe sobre a criação e organização de Salas de Leitura nas escolas da rede estadual de
ensino”, a Sala de Leitura desta escola.

2.6.3.5. Sala de leitura

A Secretária de Estado da Educação, considerando que:
- a formação escolar do educando não pode prescindir do atendimento às exigências do mundo
contemporâneo que demandam acesso cotidiano a fontes de informação e cultura atualizadas e
diversificadas;
- a escola se apresenta como um dos espaços privilegiados de desenvolvimento das competências e
habilidades de leitura e escrita;
- o desenvolvimento dessas competências e habilidades requer local e ambientes apropriados,
exigência constante no padrão mínimo nacional de infra-estrutura previsto no Plano Nacional de
Educação - Lei nº 10.172/2001, resolve:
Art. 1º - Fica criada, em cada unidade escolar da rede pública estadual, uma sala de leitura que
objetiva oferecer aos alunos de todos os cursos e modalidades de ensino:
I - oportunidade de acesso a livros, revistas, jornais, folhetos, catálogos, vídeos, DVDs, CDs e
outros recursos complementares, quando houver;
II - espaço privilegiado de incentivo à leitura como fonte de informação, prazer,
entretenimento e formação de leitor crítico, criativo e autônomo.
Parágrafo único - As unidades escolares que não dispõem de local apropriado à instalação da sala de
leitura contarão com ambientes de leitura com acesso a acervos e serviços.
Visando atender aos objetivos propostos pela montagem das salas de leitura, a Sala de
Leitura desta U.E. apresenta o seguinte acervo:
•

Obras de referência (dicionários, atlas, guias);

•

Obras Curriculares (Arte, Avaliação e Gestão, Biologia, Ciências, Educação Especial,

•

Educação Física, EJA, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua
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Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia);
•

Obras temáticas (saúde, meio ambiente, drogas, educação sexual);

•

Obras literárias (diferentes gêneros);

•

HQs (histórias em quadrinhos);

•

Livros em Braille;

•

DVDs.

2. 7. DIAGNÓSTICO DA ESCOLA

A construção de um projeto pedagógico parte do princípio do conhecimento da realidade
vigente na escola a que se propõe o direcionamento do projeto. Há que se ter a consciência de seus
aspectos, aqueles que atendam as expectativas positivas, bem como

aqueles considerados

insatisfatórios.
Diagnosticar problemas com clareza e pensar as soluções requer planejamento e trabalho
coletivo em todas as etapas. O diagnóstico, se bem conduzido, pode enriquecer cada vez mais o
trabalho de construção e realização do projeto de cada escola.
Neste parâmetro, de acordo com a autoavaliação, envolvendo toda a equipe escolar,
discentes, docentes, funcionários, pais e responsáveis, equipe gestora, conclui-se que a E.E. Prof.
Antônio Tanuri apresenta um conjunto de características bastante positivas e outras negativas, as
quais requerem metas e ações que possam amenizar os problemas vigentes.

2.7.1. Pontos positivos

Considerou-se como fatores a serem destacados como satisfatórios:
•

Recursos didático-pedagógicos em quantidade e qualidade.

•

Acervo de livros didáticos e paradidáticos.

•

Espaço e estrutura física que pode ser considerada adequada ao contingente de alunos da
escola.

•

Equipe docente formada com vários professores com títulos de especialização, mestrado e
doutorado.

•

Organização dos planos de ensino de acordo com a Proposta Curricular do Estado de São
Paulo.

•

Elaboração e concretização de muitos projetos voltados para a aquisição de conhecimento
científico, mas, principalmente, o desenvolvimento do espírito de solidariedade e integração
comunitária.
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•

Registro e análise dos resultados do desempenho escolar, tanto internamente, quanto
externamente, isto é, junto aos pais ou responsáveis.

•

Evolução dos resultados do ensino fundamental nas avaliações externas.

•

Participação da escola em eventos culturais, com destaque para o Grupo de Teatro.

•

Eficiência na preservação e distribuição dos materiais.

•

Alimentação de qualidade.

•

Relações interpessoais entre gestores, docentes e funcionários.

2.7.2. Aspectos que requerem atenção e ações no sentido de corrigir as falhas existentes
•

Comunidade pouco participativa, fato evidenciado por ocasião de eventos que exigem a
presença dos pais, sobretudo, nas reuniões bimestrais. Contudo, mesmo em outras
oportunidades de caráter integracionista como palestras, homenagens e outros, a
participação é reduzida.

•

Número considerável de docentes que encontram dificuldade para a inserção no
desenvolvimento do trabalho coletivo, tanto em relação à interdisciplinaridade, quanto ao
desenvolvimento de projetos de cunho científico e/ou com a finalidade da assimilação de
valores que compõem os princípios do exercício de cidadania.

•

Embora haja a divulgação dos resultados escolares de forma efetiva, evidenciando a
necessidade de se traçar metas de melhoria do aproveitamento escolar, há ainda pouca
eficácia no desenvolvimento das ações elencadas. Vários fatores contribuem para isso,
destacando-se como principais a dificuldade por parte dos profissionais em adotar novas
práticas pedagógicas, e a falta de compromisso por parte dos alunos e seus responsáveis.

•

Dificuldade por parte de professores substitutos (eventuais) em manter o controle da aula,
sobretudo, em relação à disciplina.

•

Resultados insatisfatórios por parte do Ensino Médio nas avaliações internas e externas,
caso específico do SARESP.

•

Escassez de reuniões por área e interdisciplinares para a discussão de procedimentos
didático-pedagógicos, em função da incompatibilidade entre o tempo disponível e as pautas
prioritárias dos HTPCs.

•

Ineficiência do sistema de internet nas salas de coordenação, direção e dos professores.

•

Problemas na questão da limpeza das dependências da escola, sobretudo, nas salas de aula.
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•

Há um consenso da equipe escolar de que a prática de valorização e reconhecimento mútuo,
explícito, de resultados positivos, incluindo o desenvolvimento de projetos, participação em
eventos e outros, deixa a desejar.

3. MISSÃO DA ESCOLA

A E.E. Prof. Antônio Tanuri tem como missão contribuir para a formação de cidadãos que
tenham consciência crítica de seus direitos e deveres e que estejam preparados para assumirem o
papel de agentes transformadores da realidade na qual estão inseridos. Para tanto, tem-se como meta
além da aquisição de conhecimento científico, proporcionar ao aluno o desenvolvimento da noção e
adoção dos conceitos de moral, ética e, por conseqüência, a cidadania.
Assim, a escola cumpre o seu papel de agente transformador da sociedade, imbuindo os seus
alunos num contexto que englobe não só a capacitação para o mundo do trabalho e a sequência de
estudos posteriores, mas para a convivência social arraigada na consciência dos direitos e deveres,
implicando na melhoria da qualidade de vida nos planos individual e coletivo.

[...] pode-se afirmar que ser administrada, supervisionada, inspecionada não é a razão da
existência da escola, mas sim ser o espaço-tempo da prática pedagógica em que a criança
e o jovem relacionam-se entre si, com professores, ideias, valores, ciência, arte e cultura,
livros e equipamentos, problemas e desafios, concretizando a missão da escola de criar as
oportunidades para que eles se desenvolvam, construam e reconstruam o saber
(Bussmann, 2006, p. 50).

Nesta perspectiva, esta escola coloca-se como agenciadora do saber; concepção
transformadora, dialógica, levando o aluno assumir o importante papel de autor de sua história.

4. OBJETIVOS DA ESCOLA
Por meio deste Projeto Político Pedagógico, esta unidade escolar estabelece como
paradigma de atuação os seguintes objetivos:
a) a construção de uma escola de qualidade que possa atender às nuances do mundo atual,
globalizado, que exige dos novos profissionais uma formação flexível, com novos critérios
de organização, novas formas de trabalho e novas relações com o saber, com a ciência e com
o mundo das relações interpessoais no sentido amplo;
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b) estimular a reflexão e a defesa, por parte de todos os envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem, de valores como ética, respeito humano, limites e a valorização da
diversidade cultural, fortalecendo o respeito às diferenças;
c) formar cidadãos participativos, solidários, críticos, conscientes dos seus direitos e deveres,
que tenham consciência das necessidades da sociedade atual que requer, além do
conhecimento científico, medidas individuais e coletivas no sentido da melhoria da relações
socias, homem/homem e homem/natureza, permeando as sustentabiliades econômica e
ambiental;
d) cumprir com seu papel social na medida em que proporcione à comunidade ao seu entorno o
preparo para a busca e conquista de uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos.

5. METAS E AÇOES

Tendo em vista o diagnóstico levantado pela autoavaliação realizada pela equipe Tanuri e
visando ganho de qualidade nos processos de ensino e aprendizagem, faz parte do Plano de Gestão
desta unidade escolar as seguintes metas e suas respectivas ações:

5.1. Elevar o interesse dos alunos pelas aulas

Conseguir o interesse dos discentes no decorrer das aulas passa inevitavelmente pelo
desenvolvimento de procedimentos didático-metodológicos, tendo como ponto de apoio as novas
tecnologias disponíveis (recursos audiovisuais e outros) que incorram em aulas mais atraentes e
significativas.

5.3. Aproximação entre a comunidade e a escola

A integração entre a comunidade e sua respectiva unidade escolar é um dos mais discutidos
assuntos dentre os segmentos que permeiam a educação na atualidade. Vários fatores contribuem
para que haja um “vácuo” entre a escola e sua comunidade imediata. Dessa forma, cada escola deve
ter seu olhar direcionado também para essa questão e procurar alternativas para que a sua
comunidade possa se interessar por ela num sentido mais amplo. Neste sentido, as estratégias de
aproximação devem ser permeadas pelo desenvolvimento de eventos e projetos com esta finalidade.
É salutar destacar o papel das reuniões bimestrais. Estas não podem seguir o padrão corriqueiro que
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longe de ser um momento de discussão e análise dos resultados escolares, se constituem em
reuniões evasivas, nas quais, muitas vezes, a pressa é o aspecto mais relevante.

5.4. Ampliar o trabalho interdisciplinar

A abordagem dos conteúdos específicos de cada componente disciplinar não pode ocorrer de
forma descontextualizada dos demais componentes. Há que se procurar meios para que o aluno
perceba qual o significado, por exemplo, do aprendizado em gramática e literatura, para a
compreensão das diversas disciplinas. Elucidando ainda esse fato, observa-se que a compreensão da
configuração do espaço geográfico só será plena quando ocorre sintonia entre a Geografia e
História. Para tanto, os docentes devem estar pré-dispostos ao trabalho integrado, o que exigirá
também momentos adequados para a preparação das respectivas aulas.

5.5. Melhoria dos índices de aproveitamento nas avaliações internas e externas

As ações elencadas acima, se devidamente colocadas em prática, sem dúvida, contribuirão
para a melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, os resultados obtidos nas avaliações
tanto internas, quanto externas, serão mais satisfatórios. Há que realçar que o ensino médio em
função dos últimos resultados de evasão, retenção e, sobretudo, no Saresp, exige mais atenção e
medidas eficazes para o ganho de aproveitamento.

6. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

6.1. Relação escola comunidade

À medida que a relação escola-comunidade fica mais estreita, aumenta a participação de
todos os segmentos nas decisões da escola e a torna mais democrática. Na articulação entre a escola
e a comunidade é importante a habilidade de comunicação (saber falar e saber ouvir) e a capacidade
de construir relações e estabelecer um clima de confiança mútua. Pesquisas mostram que o
desempenho dos alunos é melhor em escolas nas quais os pais participam da vida escolar e são
constantemente informados do rendimento de seus filhos.

6.2. Gestão Democrática
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Ouvir todas as partes interessadas na escola (alunos, seus pais, professores e funcionários) e
partilhar as decisões de construção de uma escola que caminhe na direção do cumprimento de sua
função social e dos objetivos da educação básica numa sociedade democrática. Todos os envolvidos
no trabalho escolar devem não apenas saber como a escola funciona, mas também párticipar na
definição dos seus rumos.
Todos devem participar nas decisões que visam à definição e ao alcance das finalidades do
projeto pedagógico. Democracia e educação são dois ternas que guardam entre si uma estreita
articulação. Democracia implica a educação e como o conhecimento escolar contribui para a
democracia.

6.3. Democratização do acesso e da permanência com sucesso, do aluno na escola
plena de conteúdos

Embora seja grande o número de alunos que ingressam nas escolas, as pesquisas mostram que
um número considerável não tem conseguido permanecer com êxito, o que é um problema a ser
resolvido na escola principalmente no período noturno.
O

Projeto pedagógico busca a construção da identidade da escola; estabelece seu

direcionamento; almeja o comprometimento da comunidade escolar com uma visão comum e
compartilhada da educação. É o norteador de todas as práticas da escola. Para a construção do
projeto político pedagógico da EE. Prof Antonio Tanuri foram considerados dois planos:
•

O primeiro relaciona-se as diretrizes nacionais, normas, regulamentações e orientações
curriculares e metodológicas originadas nos diversos níveis do sistema educacional. As
leis são pontos de partida para que a realidade seja repensada e que com base na sua
aplicação avanços sejam alcançados. A Constituição Federal, a LDB, as diretrizes
curriculares nacíonais e o decreto n°3.956/2001.
A lei maior da educação é a LDB — n° 9.394196, pois ela define:
- Os princípios, as finalidades, as intenções e os objetivos da educação brasileira.
- As bases referentes aos níveis, as modalidades de ensino, os processos de decisão, as
formas de gestão e as competências e as responsabilidades relativas a manutenção e
desenvolvimento do ensino no país.

•

O segundo é relativo às práticas e as necessidades dos vários sujeitos da comunidade
escolar (professores, alunos, gestores, demais funcionários, pais) que criam novas
dinâmicas de trabalho e interferem nos rumos da escola.
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A LDB (Lei 9.394/96) redireciona o conceito de escola e explicita que está nas mãos dos
sujeitos que fazem a escola definir a organização do seu trabalho pedagógico. A escola deve
elaborar seu projeto pedagógico a partir da necessidade de inovar a ação coletiva no cotidiano no
seu trabalho. Todos seus atores precisam tornar-se responsáveis pelos serviços educacionais que
assegurem

o sucesso da aprendizagem de “todos” os alunos da escola, cujo resultado é a

democratização do acesso às informações, conteúdo científicos, na apropriação do conhecimento
dos saberes propriamente dito.

6.4. Inclusão

Com base na Constituição Federal e no Decreto n° 3956/01, as pessoas portadoras de
deficiências tem direito a educação sem discriminações, ou seja, de serem recebidas e ensinadas no
mesmo espaço (turma), que todos os demais educandos. Se necessitarem de atendimento
educacional especializado, este pode ser oferecido à parte, como complemento, mas nunca de forma
a impedir que um criança ou adolescente com deficiência tenha acesso a sala de aula comum. Para
isso é indispensável que os estabelecimentos de ensino eliminem suas barreiras arquitetônicas,
pedagógicas e de comunicação, adotando métodos e práticas de ensino escolar adequados as
diferenças dos alunos em geral, oferecendo alternativas que contemplem a diversidade dos alunos,
além dos recursos de ensino e equipamentos especializados, que atendam a todas as necessidades
educacionais dos educandos, com e sem deficiências, mas sem discriminações.

6.5. Autonomia

A capacidade de governar-se, e se dirigir, dentro de certos parâmetros, definidos pela
legislação e pelos órgãos do sistema educacional, ajudando os diversos atores a estabelecer, com
responsabilidade, os caminhos que a escola escolhe para percorrer. Quanto mais autonomia e
competência têm uma escola, mais responsabilidade ela assume com a comunidade.

6.6. Qualidade de ensino

A escola precisa assegurar um padrão mínimo de qualidade para todos os seus alunos. A
busca de qualidade pressupõe também o princípio da gestão democrática como orientador da
construção de uma escola que valorize as relações estabelecidas pelos indivíduos em seu cotidiano.
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Sobre o ensino: trabalhar, com os docentes, estratégias de ensino que facilitem a aprendizagem
significativa por parte dos alunos.
É a aprendizagem que possibilita ao aluno relacionar com sentido o conteúdo a ser
apreendido com o que ele já domina, seja uma idéia, um conceito, uma imagem. O conteúdo novo
não deve ficar solto, mas amarrado a uma estrutura de conhecimentos, todos ligados entre si. Por
mobilizar toda a estrutura cognitiva do aluno, a aprendizagem significativa deve evitar uma
aprendizagem apenas de memória, facilmente esquecida.
Entre essas estratégias, podem ser lembradas as discutidas por Ausubel: a diferenciação
progressiva (idéias mais gerais são apresentadas primeiro, para depois serem progressivamente
diferenciadas), reconciliação interativa (tornar claras as semelhanças e diferenças entre idéias e
conceitos, quando esses são encontrados em diversos contextos) e o uso de organizadores prévios
(material introdutório ao conteúdo principal a ser aprendido, facilitando o trabalho do professor com
as duas estratégias acima relacionadas) (AUSUBEL; RONCA, 1980).

6.7. Organização curricular

Está diretamente relacionada à qualidade de ensino, pois o currículo deve visar assegurar
uma aprendizagem voltada para as necessidades e o sucesso do aluno. O currículo deve ser o eixo
central da discussão na escola, de forma que o conhecimento possa ser construído e percebido a
partir da integração das diversas áreas do saber humano e não de maneira isolada e fragmentada. O
currículo debve ser mais enxuto, asegurando o tempo de ensinar, assim como as ideias principais de
cada disciplina, de modo que o aluno domine a estrutura da matéria e não se perca em detalhes
(BRUNER, 1978).

6.8. Valorização dos profissionais da educação

A qualidade do ensino está diretamente relacionada à valorização do magistério na defesa de
uma formação adequada dos seus profissionais em dois níveis: a formação inicial e a formação
continuada, visando ajudar no aperfeiçoamento de sua prática pedagógica, dando continuidade na
formação dos docentes na própria escola e incentivando-os a participarem dos cursos oferecidos
pela SEE.

6.9. Organização dos espaços e práticas escolares
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Para que tenham sempre o caráter educativo tanto no ambiente físico, social e cultural,
procurando atender as reivindicações dos alunos, professores e comunidade.

6.10. Incentivar o protagonismo juvenil, melhorar o cotidiano da escola e a sua
articulação com a comunidade

Trabalhando sempre os valores éticos, a inclusão, o diálogo, a preservação e conservação do
ambiente escolar, o voluntariado, o uso correto dos lugares públicos não só da escola como de toda
a comunidade — adotar princípios de educação comunitária. A escola é um importante espaço de
convivência humana — lugar de socialização, de encontros e descobertas.
A escola tem sido chamada a estabelecer relações com a sociedade. Para cumprir sua função
social, portanto, a escola necessita estar em permanente ligação com seu entorno, pois de todos os
grupos de pessoas que freqüentam a escola, a comunidade é a mais perene; alunos professores,
gestores, funcionários.., todos saem após alguns anos. A comunidade é a que ali permanece por
gerações. Por isso, é dela a escola e precisamos valorizá-la. A escola é vista como um espaço de
trocas sociais pelos alunos, e a socialização é um aspecto que deve ser muito valorizado pela
equipe, principalmente no sentido de ser uma escola inclusiva.

6.11. Superar a evasão

Através de levantamento sistemático junto aos alunos, para identificar as razões e/ou causas
variaveis para a freqüência irregular às aulas e tomar medidas em curto prazo para recuperar as suas
faltas.

6.12. O processo de avaliação e registro

São ações que precisam estar presentes em todos os movimentos dos processos pedagógicos,
pois são elementos importantes na identificação dos rumos que a escola vem tomando, podendo
dizer-lhe como reorientar o seu trabalho, visando o próprio sucesso. O acompanhamento do projeto
pedagógico deve ocorrer com base nos dados obtidos, visando uma análise dos resultados,
resolvendo questões enquanto, ainda é tempo de se fazer algo e ao mesmo tempo o ato avaliativo
aparece como uma forma de a escola ir prestando contas à comunidade a respeito do trabalho
realizado.
A avaliação, o acompanhamento e os registros são ações inerentes ao trabalho da equipe de
administradores e gestores escolares.
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6.13. Tecnologia no cotidiano

As tecnologias invadem o nosso cotidiano. Pensadores contemporâneos e a mídia em geral
afirmam que vivemos em uma sociedade tecnológica. A democratização do acesso aos novos
produtos tecnológicos, como computadores e lnternet, é um desafio para a sociedade atual, que
demanda esforços e mudanças nas esferas econômicas e educacionais. Para que todos possam ter
informações e utilizar, de modo confortável e moderado, as novas tecnologias, é preciso um grande
esforço educacional. Como elas estão em permanente evolução, a aprendizagem contínua é
conseqüência natural do momento social e tecnológico que se vive, a ponto de poder se afirmar que
essa é uma “sociedade da aprendizagem”.
Diante dessa realidade, o papel do professor também se altera. Muitos professores já sentiram
que precisam mudar a sua maneira de ensinar, querem se adaptar ao ritmo e as exigências
educacionais dos novos tempos e anseiam por oferecer um ensino de qualidade, adequado às novas
exigências sociais e profissionais. Colocam-se como mestres e aprendizes, com a expectativa de
que por meio da interação estabelecida na comunicação didática com os alunos, a aprendizagem
aconteça para ambos.
A utilização das tecnologias da informação e da comunicação (TICs) como maneira de formar
os professores, a partir de um projeto voltado à aprendizagem institucional, permite que sejam
superados medos e resistências ao novo e por meio de interações entre os educadores se possa
pensar na solução de problemas e desafios institucionais mais amplos.
Sabemos dos vários benefícios que a tecnologia pode gerar no trabalho pedagógico com o
aluno. Sabemos também que esse trabalho só se concretiza quando o professor domina os conceitos
e as práticas relacionadas com a tecnologia, transportando-os para o seu trabalho pedagógico e
aplicando-os no cotidiano da sala de aula (BOELTER, 2006).

6.14. Os desafios do terceiro milenio

Ao descrever as tendências dessa nova época (NAISBITT e ABURDENE, 1987), estudiosos
do que ocorre no mundo, identificaram que as organizações e o mundo do trabalho atuam num
contexto no qual se observa uma grande defasagem entre o sistema educativo e as necessidades da
nova sociedade da informação. De acordo com os citados autores, o sistema de ensino atual, sem
dúvida, não foi organizado para servir às necessidades da sociedade da informação em que
vivemos; foi estruturado sob medida para a sociedade industrial, numa época em que fazia sentido
tratar todos da mesma maneira.”
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No novo milênio, a transformação que ocorre é marcada por características evidentes, dentre
as quais se apontam: a) a mudança de uma sociedade industrial para uma sociedade da informação;
b) de organizações e relações centralizadoras, para outras, marcadas pela descentralização; c) de
sociedades com prática democrática e representativa, para a prática democrática participativa; d) de
organizações hierárquicas, para organizações em rede; e) de definições polarizadoras da realidade,
para definições complexas e múltiplas; f) da conservação e acumulação, para a inovação e
transformação.
Nessa sociedade, diminui gradativamente o número de ocupações que exigem trabalho manual
e mecânico, que desaparece ou passa a ser realizado por equipamentos, e aumenta o número de
atividades que demandam raciocínio, posicionamento diferenciado e crítico, capacidade de resolver
problemas, iniciativa, criatividade, capacidade de trabalhar em grupo, de modo que sejam capazes
de estar conscientes das mudanças que ocorrem, e de atuar em seu processo. Esta demanda desloca
o foco do trabalho das organizações para os indivíduos, uma vez que exige discernimento, liderança
e capacidade de reagir rapidamente a mudanças e situações problemátícas. O quadro impõe uma
revisão na orientação mental com a qual organizamos as ações educacionais, as nossas aulas e
conduzimos a aprendizagem dos alunos.
Nesta perspectiva, trata-se de uma necessidade que demanda não apenas uma política de
inclusão, pela qual se dê educação para todos, mas também e, sobretudo, uma educação que
transforme a todos em sujeitos participativos, sob pena de, ao fracassar nessa missão, acentuar, em
relação ao fracassados e eliminados do sistema educacional, o fosso social, do qual, tanto nós
professores reclamamos. É nesse contexto, com esse enfoque, que a educação ganha ímpeto e
importância como condição imprescindível para que um país se torne viável no contexto
internacional e que sua população tenha acesso aos bens culturais e materiais que nele produzem.
Quem assume um trabalho profissional na educação, adota como princípio de ação, um
compromisso social. Requerem do seu profissional o comprometimento com os resultados sociais
de seu trabalho: a formação de alunos para serem cidadãos plenos na sociedade contemporânea.
A aprendizagem na sociedade do conhecimento, exige da escola que a educação seja
concebida a partir dos princípios que constituem os quatro pilares da educação:
Aprender a conhecer; significa não tanto a aquisição de um vasto repertório de saberes, mas o
domínio dos próprios instrumentos de conhecimento. Supõe aprender a aprender, exercitando os
processos e habilidades cognitivas: atenção, memória e o pensamento mais complexo (comparação,
análise, argumentação, avaliação, crítica). Aprender a conhecer o mundo contemporâneo e
relacioná-lo às demandas de cada escola (sua clientela, seus sonhos, suas necessidades, seus
direitos, seus profissionais, sua vizinhança, suas condições, etc.).
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Aprender a fazer; exprime a aquisição não somente de uma qualificação profissional, mas de
competências que tornem a pessoa apta a enfrentar variadas situações e trabalhar em equipe.
Aprender a fazer envolve, assim, o âmbito das diferentes experiências sociais e de trabalho.
Aprender a planejar e fazer (Construir, realizar) a escola que se quer (o seu projeto pedagógico).
Aprender a conviver; quer dizer tanto a direção da descoberta progressiva do outro e da
interdependência quanto a participação em projetos comuns. Aprender a conviver com tantas e
diferentes pessoas, definindo e partilhando com elas um projeto de escola.
Aprender a ser; significa contribuir para o desenvolvimento total da pessoa: espírito e corpo,
inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, capacidade para se
comunicar, espiritualidade. Significa a pessoa aprender a elaborar pensamentos autônomos e
críticos e formular seus próprios juízos de valor, não negligenciando nenhuma de suas
potencialidades individuais. Aprender a utilizar, sem medo, as próprias potencialidades de
crescimento intelectual e de formação continua, com autonomia.

6.15. O trabalho coletivo

O conviver com os mais diversos pensamentos, conciliar os opostos é uma tarefa, que requer
paciência, humildade, perseverança e competência. Acompanhar e avaliar diferentes trabalhos com
as mais variadas metodologias, incluindo as tradicionalistas, outros em busca de transformações,
não é fácil, mas é exatamente esta diversidade de segmentos que torna o seu processo de construção
rico e dinâmico, pois é em função dessa interação que surge o coletivo da escola. O coletivo da
escola estrutura o seu trabalho, visando assegurar, acima de tudo, o sucesso dos alunos e o
atendimento das necessidades educativas de sua comunidade.

6.16. Interdisciplinaridade

Pode-se afirmar que a interdisciplinaridade é uma forma de contextualizar o conhecimento na
prática pedagógica. A interdisciplinaridade articula as disciplinas, buscando superar a
fragmentação, obstáculo para a compreensão da complexidade dos mundos físico e social. Um
currículo construído de forma interdisciplinar aponta para a necessidade de reconstrução do homem
como ser integral, por intermédio da interação de conhecimentos específicos. É o processo de
ensino que se fundamenta na interdisciplinaridade ocorre por meio da negação, da superação, da
complementação e da ampliação de conceitos, em permanente questionamento.
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7. PROJETOS EXTRA-CURRICULARES

Visando formar cidadãos participativos, solidários, críticos, conscientes dos seus direitos e
deveres e que estejam comprometidos com as necessidades da sociedade atual que requer, além do
conhecimento científico, medidas individuais e coletivas no sentido da melhoria das relações,
homem/homem e homem/natureza, permeando as sustentabiliades econômica e ambiental, esta U.E.
tem estimulado o desenvolvimento de vários projetos extra-curriculares.

7.1. Projeto: “Uma tarde no Asilo”

Justificativa
Vivemos um momento de questionamento e reflexão em relação aos valores que norteiam as
relações sociais. Há um consenso de que o paradigma de sociedade, a qual estamos inseridos, tem
levado à caracterização e fortalecimento do individualismo e, por conseguinte, comportamentos de
solidariedade, compreensão e respeito ao próximo são cada vez mais escassos.
Neste contexto, há que se destacar a questão dos idosos, os quais vêm constituindo um
contingente cada vez maior em função do aumento da expectativa de vida em nosso país. Entre as
preocupações vigentes, está a garantia de qualidade de vida para essa faixa etária, incluindo a
questão da residência.
É grande o contingente dessa camada social que tem nos asilos a única alternativa de abrigo.
Mesmo que em grande parte deles, recebem tratamento classificado como adequado, é evidente que
os habitantes desses locais necessitam de cuidados especiais, entre eles, o calor humano, fator de
suma importância para melhorar a qualidade de vida.
Dentro desta perspectiva, a Escola Antonio Tanuri tem desenvolvido projetos que culminam
com visitas ao Asilo São Vicente de Paulo de Fernandópolis com o intuito não somente de
proporcionar momentos mais agradáveis aos idosos, mas também de possibilitar a reflexão por parte
de todos os envolvidos no evento, sobretudo, os alunos. Essa iniciativa possibilita o
desenvolvimento do espírito de solidariedade, companheirismo e amor ao próximo, virtudes em
decadência no momento atual.

Objetivos
Objetivo geral
Promover o desenvolvimento do espírito de solidariedade, amor ao próximo por parte dos
alunos e proporcionar momentos de alegria e satisfação, elevando a autoestima dos idosos.
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Objetivos específicos:
•

estreitar a relação entre jovens e idosos, visando a compreensão e valorização das
etapas naturais da vida;

•

proporcionar através de atividades como músicas, danças e o café da tarde, momentos
de alegria e descontração a todos os envolvidos;

•

elevar a autestima dos idosos;

•

contribuir para a construção da cidadania por parte dos alunos.

7.2. Projeto: “Uma tarde feliz no Orfanato”
Justificativa
Vivemos um momento de questionamento e reflexão em relação aos valores que norteiam as
relações sociais. Há um consenso de que o paradigma de sociedade, a qual estamos inseridos, tem
levado à caracterização e fortalecimento do individualismo e, por conseguinte, comportamentos de
solidariedade, compreensão e respeito ao próximo são cada vez mais escassos.
Nesta perspectiva, as relações familiares não estão imunes às crises sociais características do
nosso tempo, tendo, por uma conjuntura de fatores, os filhos como significativas vítimas desse
processo. Neste contexto, há um contingente cada vez mais amplo de crianças que, sem um lugar no
meio familiar, são direcionadas aos orfanatos.
Nesta condição, necessitam do amparo que normalmente vem das esferas pública e privada,
tendo nas campanhas de solidariedade um elemento fundamental de sobrevivência menos
angustiante.
Dentro desta perspectiva, a Escola Antonio Tanuri tem desenvolvido projetos que culminam
com visitas ao Orfanato de Fernandópolis com o intuito não somente de proporcionar momentos
mais agradáveis às crianças, mas também de possibilitar a reflexão por parte de todos os envolvidos
no evento, sobretudo, os alunos. Essa iniciativa possibilita o desenvolvimento do espírito de
solidariedade, companheirismo e amor ao próximo, virtudes em decadência no momento atual.

OBJETIVOS
Objetivo geral
Promover o desenvolvimento do espírito de solidariedade, amor ao próximo e valorização
da vida em família.

Objetivos específicos
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•

proporcionar, por meio da apresentação de brincadeiras e distribuição de presentes,
momentos de alegria para todos os envolvidos, principalmente às crianças do Orfanato;

•

despertar nos alunos o sentimento de valorização da vida em família;

•

refletir sobre o significado de Natal como momento de solidariedade e não como mera data
de realização comercial;

•

possibilitar a reflexão a respeito da necessidade de se ter um planejamento familiar em
relação ao número de filhos.

7.3. Projeto festa junina
Justificativa
A manutenção das tradições culturais significa a permanência da identidade de um povo. O
povo brasileiro, pela sua formação étnica, pode ser considerado ímpar em sua riqueza cultural. De
norte a sul do país nota-se uma enorme diversidade de usos e costumes ligados à culinária,
vestimentas, músicas, danças e outros aspectos peculiares à nossa Nação.
No entanto, vivemos a era da “sociedade global”, marcada pelo consumismo, cujos avanços
tecnológicos estão atrelados à produção e reprodução do capital. Neste sentido, setores importantes,
como os meios de comunicação, sobretudo, a Internet e a TV, estão, cada vez mais, a serviço da
produção da chamada “cultura de massa” na qual a globalização econômica vai moldando os
costumes sociais em favor do consumo, o que aniquila as tradições de cada povo.
Dessa forma, a manutenção das tradições culturais ganha importância maior. É neste
contexto, que defende-se a ideia da continuidade da realização de eventos como as festas de junho e
julho, nas quais há a manutenção dos costumes ligados à música, dança e culinária, além do cunho
religioso, característica marcante do povo brasileiro.
Assim, a realização da festa junina nesta UE representa a possibilidade de levar
entretenimento, interação e manutenção das tradições culturais do nosso povo, papel relevante e
contextual dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Objetivo geral
Contribuir para a permanência das tradições culturais brasileiras, caso específico das festas
juninas e/ou julinas, e fortalecer os laços interativos entre todos os membros da Comunidade
Escolar.

Objetivos específicos
•

entender o significado das festas juninas nas diferentes regiões do país;

40

•

valorizar e demonstrar atitudes de respeito por parte dos jovens, aos costumes culturais
antigos;

•

compreender a história da festa junina, bem como seu valor dentro do folclore
brasileiro, destacando seus aspectos sociais e religiosos;

•

destacar e realçar a importância do trabalho em equipe.

7.4. Projeto Formatura

Justificativa
“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.”
Paulo Freire

Dentro deste contexto a Escola Tanuri apresenta algumas situações que devem ser
consideradas.
Observa-se um distanciamento dos alunos em relação aos professores e em relação à escola
e à educação, reflexo de um momento social que não prioriza as relações afetivas, o respeito pelo
outro e não valoriza as conquistas em cada etapa de nossa vida.
Esse distanciamento contribuiu para uma dificuldade de interação significativa entre a
equipe escolar e seus alunos, equipe escolar e comunidade. Não se observa dedicação e prazer
diante das atividades propostas pela U. E.
Paralelo a essa realidade, vivencia-se socioeconomicamente a falta de perspectiva de
crescimento profissional através da educação.
Diante do exposto, o presente projeto justifica-se pela necessidade de desenvolvermos um
trabalho em equipe (U.E. e COMUNIDADE) que resulte na socialização entre pais, alunos e
professores, propiciando um momento caracterizado como formatura, valorizando o final de mais
um ciclo de estudos e conquistas que os estimulem a prosseguir seus estudos no Ensino Superior.

Objetivos
•

Estimular a união e a capacidade de organização entre as três classes de terceiras séries do
Ensino médio;

•

Permitir a interação entre equipe escolar e comunidade;

•

Incentivar a presença e participação da comunidade nos projetos desenvolvidos pela
Unidade escolar;

•

Reconhecer a necessidade de União da equipe escolar, entre si e com os alunos;
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•

Realizar uma cerimônia de formatura que contemple a concretização de uma etapa no ciclo
de estudos e promova a socialização de valores construídos coletivamente (UNIÃO,
COMPANHEIRISMO, RESPEITO, AMIZADE, AFETO, CARINHO) no decorrer
desse ciclo.

7.5. Projeto “Ação de Graças” - Viver, Compartilhar e Agradecer
Justificativa
Vivemos em uma sociedade cujas características socioeconômicas norteiam para o
recrudescimento da luta desenfreada pela sobrevivência pautada pela necessidade urgente de
qualificação profissional. Neste paradigma atual, vivencia-se um período cujos traços mais
marcantes do ponto de vista das relações humanas são o individualismo e a necessidade da
representação por meio de posses materiais. Nesta perspectiva, há uma permanente e quase explícita
angústia em relação às possibilidades de uma sobrevivência em que o “ter” é a essência do tecido
social. Dessa forma, a visão de unho puramente economicista tem transformado o cotidiano de cada
um num legado de insatisfação vida em si e pelas conquistas que às vezes parecem pouco
significativas, mas que representam e procura pela autoafirmação. Há grande carência de
agradecimento pela momentos de grande relevância nos planos individual e coletivo. Pensando na
premente necessidade de resgatar valores que a “evolução” humana, nos aspectos econômico e
tecnológico, tem nos privado, entre eles o diálogo compreensivo, o compartilhar e o agradecimento
às realizações, a equipe Tanuri, adotou a celebração do “Dia de Ação de Graças”.
Objetivo
Refletir, valorizar, agradecer a Deus e despertar pensamentos positivos em relação às
realizações já conquistadas e aquelas que ainda estão por vir em nosso cotidiano, na família, na
escola, no trabalho, nos círculos de amizade.

7.6. Projeto: “Uma manhã com a melhor idade”

Justificativa

“Tenha sempre presente que a pele se enruga, o cabelo embranquece,
os dias se convertem em anos...
mas o que é importante
não muda.
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A tua convicção e força interior
não têm idade.
Atrás de cada linha de chegada,
há uma de partida.
Atrás de cada conquista,
há um novo desafio.
Enquanto estiveres vivo,
sinta-te vivo.
Se sentes saudades do que fazias,
volta a fazê-lo.
Não vivas de fotografias amareladas.
Continua
quando todos esperam que desistas.
Não deixes que enferruje
o que existe em ti.
Quando não conseguires correr atrás dos anos,
marche.
Quando não conseguires marchar,
caminhe.
Quando não conseguires caminhar,
use uma bengala.
Mas não te detenhas...
Jamais! ” Madre Teresa de Calcutá
A fase de maturidade é um período de profundo encontro consigo mesmo, a energia vital se
extingue oferecendo inúmeras dificuldades ao manuseio do corpo, mas amplas possibilidades de
avaliação da existência. A pessoa idosa começa a se colocar perante a sua construção. De acordo
com o desenvolvimento que deu à sua existência, sente medo ou uma profunda serenidade nesta
última fase da vida.
Pensando neste momento da vida e fazendo uma reflexão sobre os pensamentos de Madre
Teresa de Calcutá na importância do caminhar sempre constante, embora o físico imponha limites,
mas caminhar e produzir sempre, a equipe da escola Tanuri, orgulhosa, propõe este projeto para
receber a comunidade idosa em suas dependências, exaltá-los, proporcionando momentos de alegria
e lembranças de bons momentos da vida, tendo como suportes importantes: a música e palavras
edificadoras.
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E, em cada atividade, agradecê-los pela significativa contribuição para o auxílio na educação
de seres à sua volta.

Objetivos

Objetivo geral
Promover a integração entre escola e comunidade priorizando a valorização do idoso.

Objetivos específicos
•

Enfatizar a história de vida dos idosos, socializando suas experiências com os jovens;

•

Homenagear a etapa de vida que já acervou um histórico relevante, por meio de atividades
que privilegiam a autoestima;

•

Despertar nos jovens a conscientização sobre as potencialidades dos idosos;

•

Estreitar a relação entre jovens e idosos, visando a compreensão e valorização das etapas
naturais da vida.

7.7. Projeto “letras e encantamentos”
Justificativa

Ler é um ato mágico. Podemos ir a qualquer lugar a hora que quisermos. Descobrimos
caminhos inexplorados que só a leitura pode nos guiar. A leitura tem o poder de nos fazer sonhar,
imaginar, pensar, refletir, enfim é a bússola norteadora para todas as nossas atividades. Quem pensa
que o livro é um material estático, engana-se, pois é muito mais dinâmico do que imaginamos. Faznos viajar além do tempo e com tal nitidez que acreditamos ser realidade. Toda leitura gera um ato
de reflexão e consequentemente a nossa escrita passa a ser uma transmissão de significados
relevantes ao ato de ler.
Dessa forma, julgando a leitura e a escrita como ações imprescindíveis em nossa sociedade,
a equipe Tanuri, elabora este projeto de leitura livre e espera que o mesmo possa atingir os objetivos
propostos.

Objetivo Geral
Proporcionar um momento por semana a toda a comunidade escolar para despertá-la para o
hábito de leitura de variados gêneros.
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Objetivos específicos
•

incentivar a leitura fruição; leitura por prazer;

•

disponibilizar oportunidade a todos da escola de escolha dos livros de proficiência;

•

ampliar vocabulários;

•

desenvolver imaginação e criatividade;

•

diferenciar os múltiplos gêneros textuais e suas especificidades;

•

produzir textos com mais coerência, coesão organização e registros adequados;

•

compreender e interpretar variados textos, captando as idéias implícitas, subliminares;

•

expressar-se com clareza e objetividade;

•

contagiar os companheiros da escola, propagando livros com as melhores histórias para
serem lidas;

•

ampliar o universo cultural, visão de mundo e da própria identidade e de sua história;

dimensionar a leitura e atenção nas diversas disciplinas, percebendo os elementos lingüísticos
imprescindíveis para compreensão da ideia apresentada em cada conteúdo;
•

aprender a ler pelo contexto.

8. GESTÕES

8.1. Gestão de resultados educacionais

Os resultados obtidos a partir dos processos avaliatórios internos e externos deverão ser
tomados como referência para a condução do processo de ensino e aprendizagem. Assim, exigirá a
mobilização de toda a equipe escolar no sentido de utilizar-se da melhor maneira esse mecanismo
no intuito de agregar qualidade ao trabalho realizado pela unidade escolar.
Dentro desta perspectiva deverão ser realizadas, periodicamente, práticas de avaliação e
socialização dos objetivos e metas alcançadas pela Proposta Pedagógica/Plano de Gestão, com o
envolvimento de representantes de todos os segmentos da comunidade escolar.
Neste contexto, deverão ocorrer não só os registros mas, principalmente,

a análise

e

socialização das taxas de aprovação, reprovação e abandono, bem como os resultados de
desempenho no IDESP, SARESP e outros.
Um dos fatores essenciais para o bom aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem
passa pelo acompanhamento e controle da freqüência dos alunos, o que deve ser passivo de medidas
que possam assegurar a sua permanência na escola de forma produtiva e não meramente
insignificante.
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A gestão eficiente dos resultados escolares passa pelo levantamento de índices de satisfação
dos alunos, pais, professores, demais profissionais da escola, em relação à gestão, às praticas
pedagógicas e aos resultados da aprendizagem e isso incorre na democratização das ações
implementadas e seus respectivos resultados.
Democratização, neste caso, significa a divulgação das metas e ações inerentes à Proposta
Pedagógica, os resultados alcançados, processo que requer momentos adequados para os
questionamentos, entre eles os HTPCs e reuniões que envolvam a participação de pais e alunos.
Neste caso serão realizadas as reuniões bimestrais específicas por série, onde haja participação
efetiva dos professores, pais, alunos e direção para manifestar suas sugestões.

8.2. Gestão participativa

O Plano de Gestão da escola foi formulado com a participação de todos os segmentos da
comunidade escolar e expressa a missão, os valores, os objetivos, as metas e estratégias que devem
nortear a educação oferecida pela escola.
As metas avaliadas de forma participativa e sistemática, envolvendo representantes dos pais,
alunos, professores e comunidade, de modo a orientar propostas de melhoria.
Em relação aos Conselhos/colegiados os Conselhos de Classe/Série devem ser atuantes,
contando om a participação de alunos e buscando o comprometimento na busca de iniciativas
efetivas em relação à melhoria do proccesso de ensino/aprendizagem.
Cabe ao Conselho de Escola e a APM atuarem de maneira permanente, com funções e
atribuições

bem

definidas,

em

reuniões

sistemáticas

abordando

os

processos

de

ensino/aprendizagem e estimulando uma gestão participativa em todos os segmentos da escola.
Visando a integração escola-sociedade devem ser realizadas articulações e parcerias e açoes
bem como as práticas pedagógicas deverão ser a acompanhadas e com as famílias, com os serviços
públicos (saúde, meio ambiente, infra-estrutura, trabalho, justiça, assistência social, cultura, esporte
e lazer) associações locais, empresas e profissionais, visando a melhoria da gestão escolar. Dessa
forma, contribui-se para o enriquecimento do currículo e, por conseqüência da aprendizagem dos
alunos.
Buscando maior interatividade entre a escola e o seu meio, deverão ser estabelecidos canais
dinâmicos de comunicação com a comunidade escolar a respeito dos planos de ação (metas e ações
do Plano de Gestão) e realizações da escola, caracterizando assim, a transparência da gestão escolar.
Deverá se adotar práticas bem sucedidas de estímulo e apoio à organização de alunos para que
atuem em ações conjuntas no intuito de desenvolver nos mesmos o espírito de atitudes solidárias,
cooperativas e comunitárias. Assim, estimula-se o desenvolvimento de suas potencialidades de
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aquisição do conhecimento científico e simultaneamente as noções básicas para a formação da
cidadania.

8.3. Gestão Pedagógica

Os Planos de Ensino deverão estar em consonância com a Proposta Pedagógica da escola
cujas diretrizes curriculares caminharão em sintonia com o Currículo do Estado de São Paulo,
atendendo aos interesses e as necessidades dos alunos.
Deverão ser desenvolvidas práticas de análise dos resultados de aprendizagem (avanços
alcançados e dificuldades enfrentadas pelos alunos), as quais nortearão as ações pedagógicas, tendo
por objetivo a melhoria continua do desempenho escolar.
De acordo com as necessidades vigentes, deverá se desenvolver práticas pedagógicas
inovadoras para atender as diferentes carências e ritmos de aprendizagem dos alunos. Para tanto,
faz-se necessário a utilização adequada de recursos didáticos e tecnologias educacionais que
favoreçam o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade, a contextualização e a apropriação dos
saberes.
Visando o desenvolvimento do princípio de inclusão, deverão ser evidenciadas práticas
pedagógicas inclusivas que traduzam o respeito e o atendimento equitativo a todos os alunos,
independentemente de origem socioeconômica, gênero, etnia e necessidades especiais.
Os planejamentos das aulas por parte dos professores deverão ocorrer de forma sistemática,
coletiva e cooperativa, em consonância com o Currículo e com base nos avanços e necessidades
individuais e coletivas dos alunos.
Para que haja eficiência nas ações pedagógicas elucidadas acima, cabe à gestão pedagógica
encontrar meios para a organização dos ambientes, horários de aula, reuniões gerais ou específicas,
estabelecendo as condições necessárias ao aprimoramento da qualidade do ensino.
A qualificação do ensino passa necessariamente pelo desenvolvimento de eficientes projetos
de recuperação da aprendizagem de modo que possam atender às necessidades dos alunos com
defasagem no desenvolvimento das competências e habilidades inerentes ao currículo proposto.
Neste contexto, o HTPC deve se constituir em um espaço coletivo de formação continuada
para o desenvolvimento do currículo e avaliação do processo de ensino e aprendizagem, bem como
o momento de tomada de decisões que efetivamente signifiquem a busca contínua de ações
pedagógicas que conduzam à melhoria da qualidade do ensino.

8.3.1. Avaliação do ensino e da aprendizagem
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A avaliação deve ser tomada como um elemento de direcionamento do processo de ensino e
aprendizagem e será realizada por meio de procedimentos internos e externos.

A

avaliação

interna, responsabilidade da escola, será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática,
tendo como um de seus objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem de cada aluno, em
relação à programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível da escolaridade.
A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem tem por objetivos:
•

diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades;

•

possibilitar que os alunos autoavaliem sua aprendizagem;

•

orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades;

•

fundamentar as decisões do conselho de classe quanto à necessidade de procedimentos
paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de classificação e
reclassificação de alunos;

•

orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares.

8.3.2. Recuperação paralela

A Resolução Cenp nº1, de 11/01/2010, dispõe:

Ciclo I
A partir de 2010, todos os professores do Ciclo I , 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental,
FARÃO JUS (OPCIONAL) a seis (06) horas de trabalho pedagógico para garantir, de forma
continua e imediata, a oportunidade de estudos de recuperação, objetivando superar as dificuldades
encontradas pelos alunos no processo de escolarização. A saber: 04 (quatro) horas com alunos para
recuperação e 02 (duas) horas de H.T.P.C.

Ciclo II
A partir de 2010 cada escola terá um ou mais professores de Língua Portuguesa e de
Matemática com carga horária específica para apoiar alunos com dificuldades de aprendizagem
(ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO) e sob diferentes formas de atendimento.
1. As unidades escolares com classes de ensino regular de Ciclo II e Ensino Médio passarão a
contar com BLOCOS de 10 (dez) aulas de Língua Portuguesa e 10 (dez) aulas de matemática. Estes
blocos são indivisíveis. Serão atribuídas 10 (dez) aulas a cada professor.
- Escolas com até 15 (quinze) classes, 1 (um ) Bloco de cada disciplina, ou seja, 10 aulas de Língua
Portuguesa e 10 (dez) aulas de matemática.
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- Escolas com 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) classes, 2 (dois) Blocos de cada disciplina, ou seja,
20 aulas de Língua Portuguesa e 20 (vinte) aulas de Matemática;
- Escolas com 30 (trinta) ou mais classes, 3( três) Blocos de cada disciplina, ou seja, 30 aulas de
Língua Portuguesa e 30 (trinta) aulas de Matemática. Distribuídas em 10 aulas para cada professor;
Para calcular os blocos, desconsiderar as classes do E.J.A. As Escolas de Tempo Integral deverão
desenvolver atividades de recuperação continua, principalmente nas Oficinas Curriculares. Não
terão grupos específicos para estudos de Recuperação Paralela. Portanto,NÃO haverá aulas de
Recuperação para o processo de atribuição.
2. A carga horária destinada às atividades de recuperação paralela, será atribuída, respeitada a
classificação no processo de atribuição de aulas em nível de Unidade Escolar e ou Diretoria de
Ensino:
Ao titular de cargo, COMO CARGA SUPLEMENTAR, ficando vedada a atribuição para
constituição ou ampliação de jornada de trabalho docente.
Excepcionalmente, a composição do Bloco de aulas para os efetivos com Jornada Básica, poderá ser
reduzida para 08 (oito) aulas.
Ao docente ocupante de função-atividade como carga horária de trabalho.
3. As aulas deverão ser desenvolvidas em horário não coincidente com a freqüência do aluno às
aulas regulares, podendo ser realizadas na pré ou pós aulas, no contraturno ou aos sábados.
4. Devido ás diferentes formas de atendimento aos alunos, o horário das aulas e dos professores ,
deverão ser flexíveis para atender os três turnos da unidade escolar.
5. Havendo disponibilidade de horário o professor responsável pela recuperação paralela poderá
auxiliar o professor da classe nas atividades de RECUPERAÇÃO CONTINUA.
6. A Proposta de Recuperação Paralela deve ser feita SEMESTRALMENTE, dadas as
características do atendimento e encaminhada à Diretoria de Ensino para análise e aprovação.
7. Os alunos, ou grupos serão cadastrados em opção específica no Sistema de Cadastro de Alunos
do Estado de São Paulo.
Comissão de Recuperação Paralela

Nesta U.E., o processo de recuperação paralela atende a dois blocos sendo um do ensino
fundamental e outro do ensino médio. Em relação aos períodos, há a seguinte organização:
•

pos período: 02 turmas de Matemática e 02 de Português – Ensino fundamental;

•

contra turno: 01 turma de Português – Ensino Fundamental;

•

na sala: 05 turmas de Português e 08 turmas de Matemática no Ensino Fundamental;
08 turmas de Português e 10 turmas de Matemática no Ensino Médio.
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8.3.3. Recuperação contínua

De acordo com a Resolução SE 15, de 22.02.2005, Artigo 2º, “a recuperação contínua está
inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação
diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades
específicas, assim que estas forem constatadas”. Deverá ser realizada no decorrer das aulas por
meio de orientação de ensino e atividades diversas, intra e extra-sala de aula, adaptadas às
dificuldades de cada aluno.

8.3.4. Cronograma de trabalho nos HTPCs

As HTPCs representam o momento de reflexão e análise do processo de ensino e
aprendizagem e, consequentemente, por meio da avaliação do trabalho realizado, oportuniza a
tomada de decisões que incorram no fortalecimento dos aspectos positivos e a busca de alternativas
visando a solução de possíveis problemas.
Para tanto, é necessário que haja uma predisposição de toda a equipe escolar, participante
deste momento, no sentido de aproveitá-lo como um elemento de construção do trabalho coletivo
no qual a troca de experiências teórico-metodológicas deve ser um fator prioritário.
Nesta U. E. as HTPCs ocorrem durante as segundas e terças-feiras. Na segunda-feira, onde
a maioria dos professores está presente, são tratados diversos assuntos, além dos didáticopedagógicos, eventos promovidos pelo Grêmio Estudantil, Escola da Família, reuniões de pais, da
APM e dos Conselhos de Escola e de Classe e Série.
Nas HTPCs de terça-feira são tratados assuntos relacionados ao pedagógico, a qualidade de
ensino, avaliações e resultados da escola, estudo dos PCNs, dos grandes educadores, da vivência e
experiências de cada um, não só como profissionais, mas também como seres humanos e agentes do
exercício da cidadania.

8.4. Gestão de pessoas

Deverão ser adotadas, por iniciativa da escola, práticas que estimulem o desempenho de
todos os profissionais do ensino ao longo do ano letivo, para promover a melhoria continua desse
desempenho, no cumprimento de objetivos e metas educacionais. Para tanto, é fundamental a
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integração entre os profissionais da escola, pais e alunos, no exercício de suas funções, visando a
unidade de propósitos e ações e, consequentemente, uma concepção educacional comum e solidária.
Esse paradigma educacional requer investimentos no desenvolvimento profissional, o que
implica na tomada de ações que oportunizem, a partir da identificação de necessidades dos docentes
e demais profissionais da unidade escolar, uma formação continuada.
Além da formação continuada, no plano curricular, deverá se buscar o desenvolvimento de
práticas interativas para dar incremento ao trabalho em equipe, bem como despertar na coletividade
o aceite das necessárias lideranças, as quais deverão sempre se postar em favor da busca de
motivação e valorização do auto-estima dos profissionais envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem. Dessa forma, estabelece-se um ambiente em que os possíveis e, às vezes necessários,
conflitos, são mediados em um clima de compromisso ético, cooperativo e solidário.
Entre as ações propostas no sentido de promover a melhoria contínua dos diversos
profissionais no desempenho de suas funções, deverão ser, por iniciativa da escola, adotadas
práticas avaliativas que englobem todos os profissionais da U.E. ao longo do ano letivo. Esse
procedimento, não deverá ser tomado como medida punitiva, mas sim mola propulsora no
aprimoramento do sistema educacional, o que facilitará a concretização dos objetivos e metas
propostos.
Para que atinja seus objetivos, a equipe escolar deve estar em harmonia, e essa característica,
essencial nas relações interpessoais, só poderá se materializar na medida que todos tenham noção
dos seus direitos e deveres. Isso

incorre no desenvolvimento de práticas que levem ao

conhecimento e observância da legislação educacional, do regimento escolar e demais normas
legais que orientam os direitos e deveres de todos, gestores, professores, demais profissionais, pais e
alunos.
A integração entre todos da comunidade escolar deverá ser um dos princípios básicos deste
Plano de Gestão. Neste sentido, deverão ser colocadas em práticas iniciativas que incorram na
atratividade de todos os segmentos da comunidade. Essa interatividade exige a organização e
desenvolvimento de projetos e atividades extracurriculares, entre eles gincanas, festas juninas,
cerimônias comemorativas e outros eventos de caráter socioculturais.
Dessa forma, a escola se transforma num espaço de construção do conhecimento de forma
interativa, espontânea e solidária, constituindo um ambiente no qual se trabalha tanto os
componentes curriculares específicos, quanto a edificação do conceito de cidadania.

8.5. Gestão de serviços e recursos
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A eficiência da gestão de serviços e recursos passa pela adoção de práticas que incorram na
organização e atualização documental, escrituração e registros dos alunos, eficiência dos diários de
classe, estatísticas pertinentes aos resultados escolares, divulgação da legislação e outros, fatores
essenciais para um atendimento ágil e satisfatório ao sistema de ensino.
A implementação do currículo com resultados positivos exige a utilização, de forma
apropriada, das instalações, equipamentos e os materiais pedagógicos, incluindo os recursos
tecnológicos. Salienta-se que neste sentido a escola Antônio Tanuri encontra-se bem estruturada,
contando com um conjunto de materiais que possibilitam a diversificação das práticas pedagógicas.
Para se conseguir eficiência na utilização das instalações físicas e materiais de

cunho

pedagógico, faz-se necessário promover ações que asseguraram a conservação, higiene, limpeza,
manutenção e preservação de todo patrimônio escolar. Para tanto, esta U.E. já conta com um
projeto, em andamento, o “Projeto Atitude”, cujo objetivo é estimular a conscientização de todos,
gestores, professores, demais funcionários e alunos a se posicionarem em favor da conservação do
prédio escolar e todos os recursos matérias inerentes ao sistema de ensino.
Além de contribuir para a preservação do patrimônio escolar, o projeto em andamento visa
desenvolver
junto a todos a conscientização pela necessidade de se pensar e tomar atitudes individuais e
coletivas em favor da sustentabilidade ambiental, característica fundamental na formação do
conceito de cidadania.
Na extensão de sua função social, o espaço físico da escola é disponibilizado nos fins de
semana e férias para a realização de atividades que congregaram a comunidade local de modo a
garantir a maximização de seu uso e a socialização de seus bens, por meio do Programa “Escola da
Família”.
A manutenção das dependências físicas da unidade escolar requer, além dos cuidados na
preservação, a realização de ações de planejamento participativo, acompanhamento e avaliação da
aplicação dos recursos financeiros, levando em conta as necessidades da escola, os princípios da
gestão publica e a prestação de contas à comunidade.

9 - PLANEJAMENTO CURRICULAR E DIDÁTICO – PEDAGÓGICO

A eficiência do rendimento escolar passa impreterivelmente pela eficácia do planejamento
do processo de ensino. Deve-se ter, a priori, uma noção inconteste dos rumos a serem seguidos na
condução do ensino e aprendizagem, tendo como elemento crucial os procedimentos didático pedagógicos e a grade de conteúdos curriculares. Partindo dessa premissa, a E.E. Antônio Tanuri,
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adota em seus planos de ensino (em anexo) as diretrizes da SE do Estado de São Paulo e os
referenciais dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Assim, salienta-se que os textos inerentes aos componentes curriculares a seguir, foram
extraídos na íntegra do Currículo do Estado de São Paulo.
“A secretaria da Educação do Estado de São Paulo propôs, em 2008, um currículo básico
para as escolas da rede estadual nos níveis de Ensino Fundamental (Ciclo II) e Ensino Médio. Com
isso, pretendeu apoiar o trabalho realizado nas escolas estaduais e contribuir para a melhoria da
qualidade das aprendizagens dos alunos. Esse processo partiu dos conhecimentos e das experiências
práticas já acumulados, ou seja, partiu da recuperação, da revisão e da sistematização de
documentos, publicações e diagnósticos já existentes e do levantamento e análise dos resultados de
projetos ou iniciativas realizados” (Currículo do Estado de São Paulo, 2010, p.7).
Os respectivos planos de ensino das disciplinas que compõem o Currículo do Estado de São
Paulo estão em anexo

9. 1. A concepção do ensino na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias

“Na atualidade, a área de Ciências Humanas compreende conhecimentos produzidos por
vários campos de pesquisa – História, geografia, Filosofia, Sociologia, e Psicologia, além de outros,
como a Política, Antropologia, e Economia – que tem por objetivo o estudo dos seres humanos em
suas múltiplas relações, fundamentado por meio da articulação entre esses diversos saberes. Nesse
sentido, a produção científica, acelerada pela sociedade tecnológica, tem colocado em debate uma
gama variada de novas questões de natureza ética, cultural e política, que necessitam emergir como
objeto de análise das disciplinas que compõem as Ciências Humanas. Portanto, o caráter
interdisciplinar desta área corrobora a necessidade de se utilizar o seu acervo de conhecimentos para
auxiliar os jovens estudantes a compreender as questões que os afetam, bem como a tomar decisões
neste início de século. Dessa forma, ao integrar os campos disciplinares, o conjunto dessas ciências
contribui para uma formação que permita ao jovem estudante compreender as relações entre
sociedades diferentes, analisar os inúmeros problemas da sociedade em que vive e as diversas
formas de relação entre o homem e a natureza, refletindo sobre as inúmeras ações e contradições da
sociedade em relação a si próprio e ao ambiente.
A convicção de que o ensino das Ciências Humanas é indispensável para a boa formação de
nossos estudantes foi a principal inspiração para a formatação dos currículos de História, Geografia,
Filosofia e Sociologia.
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No caso de História e Geografia, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino
fundamental ofereceram referenciais importantes às discussões que ancoraram a elaboração deste
documento.
Segundo os PCN, à História compete “favorecer a formação do estudante como cidadão,
para que assuma formas de participação social, política e atitudes críticas diante da realidade atual,
aprendendo a discernir os limites e as possibilidades de sua atuação, na permanência ou na
transformação da realidade histórica na qual se insere”.
Quanto à Geografia, o documento aponta como objetivo estudar as relações entre o
processo histórico na formatação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza, por meio
da leitura do lugar, do território, a partir de sua paisagem.
O retorno da Filosofia ao Ensino Médio deve ser entendido como o reconhecimento de sua
importância para ampliar o significado e os objetivos sociais e culturais da educação.Segundo essa
perspectiva, a Filosofia permite orientar reflexões para que os alunos compreendam melhor as
relações histórico-sociais e, ao mesmo tempo, possam se inserir no universo subjetivo das
representações simbólicas, contribuindo também

para elevar a educação e um nível político-

existencial que supere as meras transmissão e aquisição de conteúdos, feitas de modo mecânico e
inconsciente.
Por sua vez, a Sociologia, para além de um enriquecimento pedagógico, pode chegar à
esfera da intervenção, na medida em que contribui por exemplo, para politizar as relações escolares,
transformando a própria instituição em objeto de estudo, o que inclui as relações sociais que a
desenham e a formatação dos currículos que a devem animar. Assim, a partir da escola, a disciplina
pode participar da educação da sociedade como um todo, oferecendo informações para que os
alunos desenvolvam a capacidade de atuar conscientemente na sociedade, o que pressupõe assumir
posições políticas definidas e consciente independentemente das opções profissionais, geralmente
definidas a partir do término do ensino médio” (Currículo do Estado de São Paulo, p. 25, 26 e 27).

9.2. A concepção do ensino na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

“As Ciências da natureza estão presentes sob muitas formas na cultura e na vida em
sociedade, na investigação dos materiais , das substâncias, da vida e do cosmo. Do mesmo modo,
elas se associam às técnicas, tomando parte em todos os setores de produção e de serviços: da
agropecuária à medicina, da indústria ao sistema financeiro, dos transportes à comunicação e
informação, dos armamentos bélicos aos aparelhos domésticos. Essa associação entre as ciências e
as técnicas, que constituiu a tecnologia, resultou nas revoluções industriais e integra todas as
dimensões práticas da vida humana, como a extração e o processamento de minérios, a produção de
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energia, a construção civil, a produção de alimentos, o envio de mensagens e o diagnóstico de
enfermidades.
As ciências descortinam uma bela visão de miúdo natural, ao revelar a periodicidade das
propriedades dos elementos químicos, ao mergulhar nos detalhes moleculares da base genética da
vida e ao investigar a origem e a evolução das espécies vivas da Terra ou no Universo como um
todo. Igualmente bela é a estética da simplicidade que preside a investigação científica, à procura de
leis gerais que valem para qualquer processo, como o princípio da conservação da energia, que se
aplica ao vôo de um colibri ou à emissão de luz por um átomo. Essa beleza das ciências, ainda que
menos reconhecida que seu valor pragmático, pode ser comparada à das artes, no sentido mesmo de
fruição cultural (Currículo do Estado de São Paulo. P. 25).

9.2.1. Fundamentos para o ensino de Matemática

Os currículos escolares, em todas as épocas e culturas, têm no par Matemática–língua
materna seu eixo fundamental. Gostando ou não da Matemática, as crianças a estudam e os adultos
a utilizam em suas ações como cidadãos, pessoas conscientes e autônomas, consumidores ou não.
Todos lidam com números, medidas, formas, operações; todos lêem e interpretam textos e gráficos,
vivenciam relações de ordem e de equivalência, argumentam e tiram conclusões válidas a partir de
proposições verdadeiras, fazem inferências plausíveis a partir de informações parciais ou incertas.
Em outras palavras, a ninguém é permitido dispensar o conhecimento da Matemática sem abdicar
de seu bem mais precioso: a consciência nas ações. (Currículo do Estado de São Paulo. P. 41).

9.2.2. Fundamentos para o ensino de Ciências

O fundamento de Ciências naturais tem como um dos seus papéis principais a preparação
dos jovens cidadãos para enfrentar os desafios de ma sociedade em mudança contínua. O
conhecimento científico é um elemento chave na cultura geral dos cidadãos, pois o acesso a esse
conhecimento os habilita tanto ara se posicionar ativamente diante das modificações do mundo em
que vivem como para compreender os fenômenos observáveis na natureza e no Universo.
O aprendizado da Ciência Contemporânea permite aos educando entender o mundo e os
contextos vividos – específicos, como os de uma comunidade e de uma profissão, ou gerais, como
os de uma biosfera e de nosso planeta, orbitando em torno de uma estrela entre bilhões de outras, de
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uma galáxia entre bilhões de outras. Partilhar essa visão de mundo, aliás, também é um dos sentidos
das ciências (Currículo do Estado de São Paulo, p. 20 – 31)

9.2.3. Fundamentos para o ensino de Biologia

A Biologia é a ciência da vida, um processo dinâmico em que todos os seres vivos estão em
contínua mudança, usando energia, incorporando substâncias, crescendo, reproduzindo-se,
respondendo ao ambiente que os circunda e transformando-o. Os conhecimentos da Biologia têm
sido aplicados em diversas atividades práticas. Na agricultura, por exemplo, são usados para
melhorar a produção de alimentos; no estudo dos problemas ambientais, ela oferece informações
para compreender como se dão os processos ambientais e ajudar a minimizar os desequilíbrios,
produzindo conhecimentos importantes que auxiliam, por exemplo, a evitar ou minimizar a extinção
de espécies; na medicina, ajuda a compreender como funciona o organismo humano e contribui
para o controle e prevenção de doenças O ensino de Biologia busca respostas às indagações sobre a
origem, a reprodução, a evolução da vida natural e da vida humana, em toda a sua diversidade de
organização e interação. A partir dos conhecimentos biológicos, nossos jovens estarão aptos à
reflexão sobre as questões que envolvem a relação entre o homem e o meio ambiente, e, por
conseguinte, poderão desenvolver atitudes coerentes com o chamado desenvolvimento com
sustentabilidade (Currículo do Estado de São Paulo, p. 69 – 70).

9.2.4. Fundamentos para o ensino de Física

O conhecimento científico desenvolvido na escola média deve estar voltado para a formação
de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, o os instrumentos para compreender a realidade,
intervir nela e dela participar. Hoje, diferentemente do que se vivia em um passado não muito
remoto, a produção, os serviços e a vida social em geral são pautados pelo resultado da relação
entre ciência e tecnologia. Nesse contexto de mudanças, a Física tem papel destacado ao longo dos
quatro séculos da modernidade e, em especial, nas revoluções tecnológicas que mudaram
profundamente a história. O conhecimento físico, tanto do microcosmo como do macrocosmo, vem
sendo ampliado em decorrência de rupturas com o conhecimento “senso comum”. Galileu e Newton
iniciaram uma caminhada sem volta na representação e na interpretação dos fenômenos naturais. As
modernas teorias físicas têm servido de suporte para a produção de conhecimentos em uma novo
panorama científico e permitem leituras do mundo muito diferentes das explicações espontâneas
daquilo que é imediatamente percebidos pelos sentidos. É muito mais difícil agir e compreender o
cotidiano atual sem conhecimentos especializados, sendo necessária a incorporação de bases
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científicas para o pleno entendimento do mundo que nos cerca (Currículo do Estado de São Paulo,
p. 96 – 97).

9.2.5. Fundamentos para o ensino de Química

Uma compreensão mais abrangente e participativa do quem se deve buscara para o ensino de
Química já foi, aliás, claramente sinalizada nas orientações educacionais complementares aos
Parâmetros Curriculares Nacionais (2002, p. 87): “A Química ode ser um instrumento da formação
humana, que amplia os horizontes culturais e a autonomia, no exercício da cidadania, se o
conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na
realidade” Segundo essas orientações, o ensino de química deve contrapor à simples memorização
de informações, nomes, fórmulas e conhecimentos, que não guardam nenhum sentido com a
realidade dos alunos. Ao contrário disso, pretende-se que o aluno possa reconhecer e compreender
as transformações químicas que ocorrem tanto nos processos naturais como nos processos
tecnológicos (Currículo do Estado de São Paulo, p. 126).

9.3. A concepção do ensino na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (2006), a linguagem é a capacidade
humana de articular significados coletivos em sistemas arbitrários de representação, que são
compartilhados e que variam de acordo com as necessidades e experiências da vida em sociedade.
A principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido.
Mais do que objetos do conhecimento, as linguagens são meios para o conhecimento. O
homem conhece o mundo por meio de suas linguagens e seus símbolos. À medida que ele se torna
mais competente nas diferentes linguagens, torna-se mais capaz de conhecer a si mesmo, sua cultura
e o mundo em que vive.
Com base nessa perspectiva, na escola, os estudos na área desenvolvem o conhecimento
lingüístico, musical, corporal, gestual, das imagens, do espaço e das formas. Assim, propõe-se uma
mudança na maneira como as disciplinas devem ser ensinadas, ou seja, o desenvolvimento do
conhecimento do aluno sobre as linguagens por meio do estudo dos conteúdos, historicamente
construídos, associados a atividades que lhe possibilitem a interação com a sociedade e também o
aumento do seu poder como cidadão, implicando mais acesso às informações e melhor
possibilidade de interpretação dessas informações nos contextos sociais em que são apresentadas.

9.3.1. Fundamentos para o ensino de Língua Portuguesa
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A proposta de estudar a língua considerada como uma atividade social, como um espaço de
interação entre as pessoas, num determinado contexto de comunicação, implica a compreensão da
enunciação como eixo central de todo o sistema lingüístico e a importância do letramento, em
função das relações que cada sujeito mantém em seu meio.
A partir do letramento se constrói a literatura, que, por sua vez, participa da consolidação da
teia humana que chamamos “sociedade”. Então, o prazer do texto se constitui como jogo entre a
compreensão do próprio texto como fenômeno de leitura literária e a interação coma delicada trama
social que é a instituição literária. O texto literário vocaciona-se à eternidade e à reflexão humana,
mas é atualizado o uma comunidade leitora que se segue um ‘intrincado e plural conjunto de regras
semióticas e sociais (Currículo do Estado de São Paulo, p. 31 e 32).

9.3.2. Fundamentos para o ensino de Língua Estrangeira Moderna (LEM)

No contexto da Educação regular, a disciplina Língua Estrangeira moderna (LEM) contribui
decisivamente para a formação mais ampla do indivíduo, visto que possibilita o contato do
educando com outros modos de sentir, viver e expressar-se. Assim, é fundamental que o ensino da
língua estrangeira contribua para a construção da competência discursiva do estudante, o que é
possível se optarmos por uma perspectiva pluricêntrica que considere a diversidade lingüística dos
falantes do idioma objeto de estudo, sejam eles nativos ou não nativos, assim como os
conhecimentos e experiências do educando em língua materna.
Vale lembrar que cada indivíduo, ao longo de sua vida, torna-se membro de diferentes
comunidades discursivas, ou seja, estabelece relações mediadas pela linguagem com diferentes
grupos sociais. São essas experiências, em língua materna e em línguas estrangeiras, que definem a
sua identidade lingüística e cultural. Promover, no ambiente educacional, a reflexão sobre essas
experiências pode constituir-se fecundo instrumento para a formação humana e cidadã dos
estudantes (Currículo do Estado de São Paulo, p. 107 – 107).

9.3.3. Fundamentos para o ensino de Arte

Arte. Essa linguagem de potência inquestionável que ousa a ventura a falar de
acontecimentos e percepções da vida pela voz de fazedores de práticas artísticas, sejam ou não
artísticas.
“Fazer arte é materializar o mundo, transformando o fluxo de movimentos em lago visual,
textual ou musical. A arte cria uma espécie de comentário.” [The Art of Public Address. Entrevista
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com Barbara Kruger por Thyrza Nichols goodeve, Art in América, November 1997. p. 97-98.
Tradução Maria Eloisa Pires Tavares. Originalmente publicada em in America, Novembro 1997.
Cortesia da Brant Arte Media, Ic. [(http://www.artinamericanamagazine.com)].
Há nesse modo de comentar o mundo e as coisas da vida uma elaboração, uma construção
que é somente configurada pela ação de um gesto criador. Pode nascer de um convite, de uma
proposta, de um projeto, quer esse seja uma provocação de outro ou encontre seu embrião nas
perguntas que o próprio fazedor de práticas artísticas se faz, laçando-as de volta ao mundo
(Currículo do Estado de São Paulo, p. 145).

9.3.4. Fundamentos para o ensino de Educação Física

Assistimos, desde as últimas décadas do século passado, à ascensão da cultura corporal e
esportiva (que denominaremos, de maneira mais ampla, “cultura de movimento”) como um dos
fenômenos mais importantes nos meios de comunicação de massa e na economia mundial.
Os esportes, as danças, as artes marciais/lutas, as ginásticas e os exercícios físicos tornam-se
cada vez mais, produtos de consumo (mesmo que apenas como imagens) e objetos de informações
amplamente divulgadas ao grande público. Jornais, revistas rádio, televisão e internet difundem
informações sobre atividades físicas e esportivas, relações destas com a saúde etc., vinculando-as a
determinados significados/sentidos. Particularmente os adolescentes e jovens são atingidos por um
bombardeio de imagens e enunciados que propões um padrão de beleza corporal a ser alcançados
por todos.
A despeito disso, pequena proporção da população pratica esportes e exercícios físicos de
modo sistemático. O estilo de vida gerado pelas novas condições socioeconômicas (urbanização
descontrolada, consumismo, desemprego, informatização, e automatização do trabalho, deterioração
dos espaços públicos de lazer, violência, poluição) favorece o sedentarismo e o recolhimento aos
espaços privados (dom,estico, por exemplo) ou semiprivados (shopping centers, por exemplo).
Mas por outro lado, os adolescentes e jovens revelam afinidades com certas manifestações
da cultura de movimento (hip-hop, capoeira, artes marciais, skate, musculação etc). – a depender de
suas vinculações socioeconômicas e culturais. Muitas vezes, o mesmo jovem que resiste a participar
das aulas de Educação Física na escola movimenta-se espontaneamente no contexto da sua
“galera”- o que leva à necessidade de compreender o fenômeno das culturas juvenis, pois tem
havido uma dissociação entre a vida (a “cultura viva”) e a escola.
É no bojo dessa dinâmica cultural que a finalidade da Educação Física deve ser repensada,
com a correspondente transformação em sua ação educativa. A transformação a que nos referimos
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não pretende negar a tradição da área construída pelos professores, mas ampliar e qualificar suas
possibilidades de atuação (Currículo do Estado de São Paulo, p. 178 – 179).
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PLANO DE GESTÃO

ANEXOS - 2014
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ORGANIZAÇÃO DAS ATPCs
DIA
SEGUNDA-FEIRA
TERÇA-FEIRA

HORÁRIO
18:00H ÀS 19H40MIN
18:00H ÀS 18H50MIN
TEMAS

• Estudo dos autores da Educação e Currículo para Formação
Continuada.
• Atividades com Projetos Interdisciplinares, Meio Ambiente, Prevenção,
ProEMI, Leitura Livre e outros.
• Ações e Metas para o Trabalho com os Resultados da Escola.
• Estudo das Habilidades não dominadas pelos alunos.
• Trabalho de parceria com os P.A e P.A.A.
• Estudo e Reflexão de Textos de acordo com as necessidades.
• Trabalhos e atividades Curriculares desenvolvidas em parceria com a
Mediadora, a Sala de Leitura e a Sala de Recurso.
• Apresentação de Vídeos e Filmes que tragam motivação, reflexão e
harmonia para a equipe escolar.
• Agrupamento por área para estudo das situações de aprendizagem,
priorizando a interdisciplinaridade.

PLANO DE AÇÃO PARTICIPATIVO (PAP)
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ANO LETIVO – 2013
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(X)

Baixa Importância -----------------------( X ) Satisfatório

A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
É realizado de forma coletiva, reavaliado com freqüência e atende às necessidades da Proposta
Pedagógica da Escola.

(X)

Baixa Importância ----------------------- ( X ) Satisfatório

A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Durante a sua execução, por meio da socialização nas ATPCs, houve a participação de todos
os segmentos da comunidade escolar. Seu conteúdo está disponível para todos e se constitui
em documento norteador das discussões, ações e decisões da UE.
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(X)

Baixa Importância ----------------------- ( X ) Satisfatório

A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
O Currículo Oficial é implementado na escola. Porém, de acordo com as orientações da
Proposta Pedagógica da U.E. são efetuadas adequações sempre que necessário, visando atender as
características vivenciadas pela realidade da escola. A Proposta Pedagógica foi elaborada dentro
das diretrizes básicas da SEE/SP.

( X ) média importância-------------------------------( X ) insatisfatório

A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Percebe-se que a diversificação das estratégias de ensino fundamentadas nos diversos recursos,
sobretudo, aqueles integrantes das TICs como a Sala do Acessa Escola, a Sala de Multimídia,
por exemplo, ainda é um fator que pode ser classificado como insatisfatório. Os recursos
disponíveis na escola permitem grande avanço neste campo de atuação.
A pouca
empregabilidade desses recursos pode ser atribuída à falta de habilidade em utilizar essas novas
tecnologias, aliada a um comportamento de insegurança por parte de alguns docentes. Observase que parte dos professores tem utilizado constantemente esses recursos, o que tem contribuído
para a melhoria da qualidade de suas aulas.

65

B) QUAL É O PROBLEMA A SER CONSIDERADO?
Pouca utilização dos recursos tecnológicos existentes na escola e deficiência na
diversificação das práticas de ensino.

(X)

Baixa Importância -----------------------( X ) Satisfatório

A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Sempre que é necessário, os Professores Coordenadores têm se colocado à disposição para o
acompanhamento do trabalho dos professores, incluindo a presença em sala de aula. Durante as
ATPCs e em outros momentos, os PCs têm realizado a devolutiva por meio do histórico de
colaboração, apresentando sugestões que auxiliam e dão suporte à prática docente. No entanto, é
preciso se considerar que outras funções, entre elas as de caráter administrativo, têm
sobrecarregado o trabalho desses profissionais.

(X)

Baixa Importância -----------------------( X ) Satisfatório

A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Pode se considerar que sim, já que os professores utilizam diversos instrumentos de
avaliação. Os resultados são discutidos nos Conselhos de Classe/Série e nas ATPCs sempre
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com orientações para que sejam tomados como elemento norteador das práticas
pedagógicas, visando agregar qualidade ao ensino.

(X)

Baixa Importância -----------------------( X ) Satisfatório

A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Por uma série de fatores, cada vez mais são evidentes as dificuldades dos alunos em
aprender e, por conseqüência, dos professores em ensinar, já que se os alunos não aprendem, os
professores não ensinaram. Em relação aos alunos, os casos mais graves, são encaminhados à
Coordenação Pedagógica que tem tomado as devidas providências, entre elas a comunicação
junto aos pais no sentido de se encontrar alternativas que possam ajudar na melhoria de
aprendizagem desses alunos. Quanto aos professores, todos são orientados a acompanhar as OTs
que a D.E. tem oferecido sob o comando dos seus PCNPs, fato que tem contribuído para o
desenvolvimento de diversificadas práticas pedagógicas que possibilitam a melhoria do ensino.
Além disso, as ATPCs, são utilizadas como momentos de troca de experiência e formação
continuada.
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( X ) baixa importância----------------------------------( X ) Satisfatória
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
De forma específica, ocorre a recuperação em Matemática e Língua Portuguesa, por meio
do projeto que possibilita o trabalho do Professor Auxiliar nesses dois componentes curriculares.
No entanto, a Proposta Pedagógica da Escola contempla o processo de recuperação contínua, a
partir do emprego de estratégias de ensino que procurem sanar as dificuldades dos alunos em todos
os componentes curriculares em todas as séries.

(X)

Baixa Importância -----------------------( X ) Satisfatório

A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Nesta U.E. há uma grande variedade de recursos pedagógicos, os cadernos dos
alunos disponibilizados pela SEE/SP, acervos literários como livros didáticos,
paradidáticos e outros, além dos recursos tecnológicos das Salas do Acessa Escola e de
Multimídia. Pode-se afirmar que são bastante utilizados por alguns professores e, sem
dúvida, contribuem para a o avanço do aprendizado, já que oportunizam o desempenho de
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práticas pedagógicas por meio do uso de instrumentos comuns ao cotidiano dos alunos.
Como já relatado, ainda há um grupo de professores que pouco utiliza esses recursos.

(X)

Baixa Importância -----------------------( X ) Satisfatório

A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
A Proposta Pedagógica da UE contempla a promoção do respeito à dignidade da
pessoa humana, considerando a diversidade socioeconômica e cultural de sua clientela.
Assim, sempre são desenvolvidas atividades que visam despertar no aluno o respeito a
todos, de acordo com suas individualidades. Essas atividades são fundamentadas através
do desenvolvimento de projetos, eventos como jogos interclasse, palestras e outros.

(X)

Baixa Importância -----------------------( X ) Satisfatório

A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
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As reuniões das ATPCs são pautadas pelos assuntos que priorizam as questões didáticopedagógicas. São desenvolvidas atividades, por meio de estudo, debates, troca de experiências,
palestras, textos e vídeos educativos, de acordo com as necessidades, tendo como prioridade o
desenvolvimento do currículo. Portanto, contribuem para o desenvolvimento de metodologias
diferenciadas e eficientes na prática docente.

( X )Baixa importância ---------------------------- ( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Embora ocorra a divulgação das informações sobre eventos, prestação de contas e da
agenda do ano letivo, ainda existem alguns problemas pontuais como o desconhecimento
de boa parte da comunidade em relação a Proposta Pedagógica e o Plano de Gestão da
escola, em função da baixa participação dos pais e/ou responsáveis pelos alunos por
ocasião das reuniões propostas pela escola.

( X ) Baixa importância --------- -------------- ( X ) Satisfatória
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
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Relata-se que existe a normatização legal de todos esses órgãos da Escola, bem como
a exposição à comunidade escolar. As deliberações do Conselho de Escola, ocorrem por
meio de reuniões, de acordo com o calendário escolar e as necessidades da escola.

( X ) Não se aplica ------------ ( X ) Totalmente satisfatório

A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Ao constituir essas instâncias escolares, são previamente informadas e analisadas todas as
suas atribuições, por meio da legislação vigente.

( X ) Baixa importância ---------( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
O Plano de Gestão e a Proposta Pedagógica da Escola conta com a participação de todos os
seus segmentos, já que as reuniões que têm norteado a Auto Avaliação desta U.E. contemplam
gestores, professores, funcionários, pais e alunos. Tendo em mente que a Avaliação Institucional
serve como parâmetro para a tomada de decisões no sentido da melhoria da qualidade de ensino,
pode-se afirmar que a comunidade escolar tem participado do processo de planejamento geral da
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escola. Quanto ao emprego de recursos financeiros, os resultados também são sociabilizados de
forma transparente por ocasião das reuniões.

( X ) Média importância ---------( X ) Insatisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
O nível de participação destes tem se mostrado baixo, seja nas reuniões com professores,
seja nos eventos promovidos durante as atividades comemorativas e/ou de projetos da escola.
Assim, percebe-se um distanciamento entre as proposições da escola e o envolvimento da
comunidade
B) QUAL É O PROBLEMA A SER CONSIDERADO?
A baixa participação dos pais nas atividades e reuniões da escola evidenciam não só o
distanciamento destas, mas também da vida escolar de seus filhos, o que implica em um grande
obstáculo para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
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( X ) Baixa importância -------- ( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Considerando que as oportunidades são oferecidas de forma igual para o conjunto de alunos,
o grau de envolvimento dos mesmos contempla as expectativas e é considerado satisfatório,
sobretudo, por parte daqueles que sempre se posicionam como protagonistas das atividades e
projetos desenvolvidos.

( X ) Baixa importância ----------- ( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
A U.E tem mantido com freqüência um conjunto de ações internas, orientadas pelo
Professor Mediador, desenvolvendo palestras, estudo de casos, envolvendo alunos e pais e também
os professores nos estudos em ATPCs.
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( X ) Baixa importância ---------- ( X ) Satisfatória
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
A escola tem promovido de forma eficaz as parcerias com essas instituições sobre vários
interesses pedagógicos e preventivos, sempre de acordo com as possibilidades e necessidades da
escola e da comunidade.

( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
O Coordenador pedagógico tem atendido as necessidades pedagógicas auxiliando sempre
que necessário, procurando instruir sobre as diferentes tendências didático-pedagógicas para o
desenvolvimento do Currículo oficial do Estado de São Paulo.

( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
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As questões internas (pedagógicas, disciplinares) são discutidas com regularidade pela equipe
de gestores em reuniões semanais. As decisões são repassadas em ATPCs para todos os docentes e
funcionários.

( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
A equipe escolar de modo geral apresenta baixo índice de ausências por parte de seus
integrantes. A maioria do corpo docente é constituída por professores efetivos. Inclui ainda
professores OFA que ministram aulas com sede de freqüência na UE há bastante tempo. Portanto,
há baixa rotatividade de professores.

( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
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A equipe escolar é comprometida com a organização do cotidiano escolar. Ações são
desenvolvidas a fim de que os objetivos da Proposta Pedagógica sejam atingidos. Isso se faz com
esforço de todos os envolvidos no processo (gestores, professores, alunos, funcionários e pais de
alunos ).

( X ) Não se aplica ....................................( X ) Totalmente satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
A escola procura sempre informar ações que visem o aprimoramento profissional da equipe,
divulgando e incentivando a participação dos docentes em eventos que promovam a capacitação em
relação às novas metodologias, tanto em ATPCs, Orientações Técnicas da D.E. como em cursos on
line. Sempre que possível a equipe gestora promove ações de caráter motivador, voltadas ao
aperfeiçoamento profissional.

76

( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Todas as decisões sobre instalações, recursos tecnológicos e materiais pedagógicos são
discutidas coletivamente em reuniões, ATPCs, onde os diversos segmentos da equipe escolar são
informados e convocados a opinar a respeito das deliberações a serem tomadas.

( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
As ações de conservação da escola são realizadas no dia a dia em sala de aula, palestras,
projetos, debates, tendo como principal agente de atuação o Grêmio Estudantil.
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( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
A escola possui ambientes adequados para a realização das atividades de aprendizagem,
atingindo assim, as metas desejadas. Porém, ainda necessitamos de espaço para laboratórios
(ciências físicas e biológicas).

( X ) Não se aplica ....................................( X ) Totalmente satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
A equipe gestora tem a preocupação, por meio da transparência, em divulgar as aplicações
dos recursos financeiros, fato evidenciado por relatórios orais e escritos.
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( X ) Baixa importância ....................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
A escola possui acessibilidade para o pátio e salas de aulas. No entanto, necessita ainda de
algumas adaptações de locomoção e uso nos banheiros, e na sala de informática.

( X ) Baixa importância....................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
O ambiente físico da escola atende às necessidades da escola, favorecendo o
desenvolvimento da aprendizagem, das relações interpessoais e a participação da comunidade.
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( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
O atendimento de toda a equipe escolar vem sendo desenvolvido de forma satisfatória e tem
atendido as necessidades prementes, favorecendo, portanto, o trabalho coletivo.

( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
A disponibilidade de equipamentos e materiais para apoio à prática pedagógica é
satisfatória. Contudo, a sala de leitura necessita de uma estrutura física com espaço mais amplo.
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( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
A Sala de Informática é acessível e contempla o número de alunos por sala, onde os mesmos
contam com o serviço constante de acesso à internet. No entanto, quanto ao uso prático, nem todos
os professores têm utilizado esse recurso como instrumento pedagógico.

( X ) Baixa importância ....................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
A quadra se encontra em condições perfeitas para a prática esportiva é utilizada durante toda
a semana, tendo como praticantes os alunos em horário letivo e a comunidade nos demais horários.
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( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
O ambiente utilizado para as refeições (merenda) é limpo e possui lugares para todos.
Porém, o refeitório funciona no pátio da escola, ou seja, não há um local específico às refeições, o
que favorece a ocorrência de alguns transtornos, em função da restrita dimensão espacial.
Quanto à qualidade da refeição, a merenda é oferecida de acordo com um cardápio adequado
por uma nutricionista. Os bebedouros também estão em boas condições de uso, já que há um
trabalho de reparos e manutenção.

( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Entende-se que no ano de 2013, a partir da avaliação do rendimento escolar, tomou-se
medidas que pudessem amenizar a defasagem de aprendizagem dos alunos com dificuldades. Isso
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ocorreu, sobretudo a partir dos referenciais obtidos por meio do Conselho de Classe/Série. Os
alunos com aprendizagem insuficiente, orientou-se para a recuperação contínua a ser desenvolvida
em sala de aula tendo uma atenção especial tanto do professor titular, quanto do Professor Auxiliar.
Dessa forma, pode-se afirmar que houve significativo ganho de qualidade do ensino, embora o nível
ainda não possa ser considerado plenamente satisfatório.

( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Nesta unidade escolar as taxas de aprovação e retenção além de registradas, tem sido objeto
de análise e reflexão no sentido de se traçar metas referentes ao ganho de qualidade do ensino. A
socialização dos resultados transcorre durante as reuniões de planejamento, replanejamento e
ATPCs. Com relação à comunidade escolar, são agendadas reuniões bimestrais, nas quais os pais
podem tomar conhecimento do rendimento escolar dos seus filhos, alem de outras questões relativas
ao ambiente da escola. Portanto, conclui-se que a análise das taxas de aprovação e retenção é um
importante fator e deve permear o desenvolvimento de metas e ações visando o ganho de qualidade
da aprendizagem.
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( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Embora nem sempre com caráter formal, em 2013, a equipe gestora demonstrou empenho em
relação aos procedimentos necessários à avaliação do desempenho organizacional da escola. A
partir da avaliação, sempre houve a preocupação em se tomar medidas no sentido da resolução dos
problemas detectados, tendo como abrangência todos os segmentos da unidade escolar.

( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Durante todo o ano letivo de 2013 houve a discussão e análise dos resultados das avaliações
internas e externas, como a APP e o SARESP. Procurou-se direcionar os procedimentos didáticometodológicos, bem como o desenvolvimento do Currículo de forma que houvesse ganho de
qualidade do ensino e, consequentemente, a melhoria dos índices referentes às avaliações externas.
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( X ) Baixa importância......................................( X ) Satisfatório
A) QUAL É O FATO QUE EVIDENCIA O DIAGNÓSTICO?
Com relação a esse aspecto, sob a orientação da equipe gestora, a escola tem demonstrando
acompanhamento e preocupação em relação à questão das faltas, evasão e abandono. Há o
acompanhamento da frequência por parte dos docentes em seus respectivos componentes
curriculares e, paralelamente, tem-se uma lista de chamada efetuada diariamente, tendo a supervisão
da Coordenação Pedagógica. Esse acompanhamento possibilita a tomada de estratégias, entre elas a
conversa individual com os alunos e a comunicação com os pais. Há casos extremos em que alunos
muito faltosos, na condição de menores de idade, são direcionados ao Conselho Tutelar.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
2013

PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA
ANO LETIVO
2014
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2013
PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA 2014

Introdução

A Avaliação Institucional tem como propósito analisar os diversos segmentos da
escola com vistas ao apontamento dos aspectos positivos e negativos em relação ao seu
funcionamento, em todas as esferas, tendo como fundamento essencial a qualidade do
ensino oferecido. Dessa forma, a Avaliação Institucional deve ser vista como parâmetro
fundamental para a tomada de decisões visando a articulação de toda a equipe escolar
para que o processo de ensino e aprendizagem tenha um grau de eficiência que possa
ser considerado satisfatório.
Nesta perspectiva, a E.E. “Professor Antônio Tanuri” mobilizou toda a comunidade
– grupo gestor, professores, funcionários, alunos, pais e/ou responsáveis – para tecer
suas considerações em relação ao funcionamento da UE em suas gestões nas esferas
pedagógica; participativa; de recursos humanos; de recursos físicos e financeiros;
e de resultados educacionais e aprendizagem.
Relata-se que após concluído o processo de avaliação, considerou-se

que o

quadro geral pode ser considerado bom. No entanto, esse cenário em evidência no
momento, não pode ser observado como motivo de acomodação, já que sempre pode se
buscar aperfeiçoamento em qualquer ramo de atuação e a escola não foge a essa
perspectiva. Assim, dentro das gestões desta UE, quase todos os aspectos foram
considerados apenas satisfatórios, ou seja, não se considerou plenamente satisfatório,
tendo em vista que as análises demonstraram a necessidade de melhorias em relação à
gestão pedagógica e, sobretudo, à gestão participativa.

Gestão Pedagógica

86

Após o processo de avaliação da gestão pedagógica, constatou-se que deve-se
desenvolver ações visando o respeito às diferenças individuais de cada aluno em seu
aprendizado escolar, bem como o desenvolvimento do espírito de protagonismo e a
valorização da autoestima.
Para que haja a valorização das diferenças individuais faz-se necessário a
aplicação de atividades diversificadas, devendo explorar as variadas formas de pesquisa,
preparação e apresentação de seminários, confecção de painéis, maquetes e modelos,
estudo do meio, experimentação.
Considerando-se que cada disciplina possui suas peculiaridades e um conjunto de
estratégias didático-metodológicas específicas, é de fundamental importância o papel dos
Professores Coordenadores no auxílio da condução do processo de ensino e
aprendizagem. Faz-se necessário um trabalho conjunto por meio do histórico de
colaboração que envolve o acompanhamento de aulas por parte dos PCs, seguido da
devolutiva, momento em que se avalia o que foi observado, e elabora ações e metas a
serem alcançadas.
Neste contexto, há que se destacar também como fator de suma importância as
Orientações técnicas na D.E. e as visitas, já agendadas, por parte dos PCNPs.
O processo de avaliação deve contemplar a observação diária da performance do
aluno, a entrega das atividades intra e extra-sala de aula, relatórios das atividades
desenvolvidas, provas com consulta e sem consulta e simulados. Dessa forma, a
diferenciação de atividades possibilita a cada aluno o desempenho de suas
potencialidades de acordo com suas características individuais.
Em relação ao método de avaliação, os valores e critérios de cada atividade devem
ser bem definidos e claros para os alunos.
Em relação à questão da autoestima, sob a orientação do Professor Mediador,
deverão ser desenvolvidas palestras para os alunos, sobretudo, aqueles que possuem um
histórico familiar que contribui para a sua baixa autoestima, fator de influência para o
desânimo e, em muitos casos, a indisciplina na escola.
As palestras poderão ser ministradas por psicólogos, enfermeiros, representantes
religiosos, pessoas ligadas ao Conselho Tutelar e ao Juizado da Infância e Juventude.
Devem ser divulgadas e direcionadas também aos pais e responsáveis.
As ações elencadas acima, se colocadas efetivamente em prática certamente
contribuirão para a melhoria da qualidade do ensino e, por conseqüência, irão reduzir os
índices de evasão e retenção que em 2013 ainda foram significativos. A meta para 2014 é
atingir o índice zero.
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Gestão Participativa

Observa-se

que

dentro

dos

quadros

avaliados,

considerou-se

bastante

insatisfatória a participação de pais, mães e/ou responsáveis nas reuniões e eventos
realizados pela escola. Dessa forma, faz-se necessário a efetivação de ações que
incorram numa participação mais ativa deste segmento da comunidade escolar nas
atividades realizadas nesta UE.
Tendo em vista que a gestão participativa é aquela que requer mais esforços para
alcançar melhores resultados, já que a participação dos pais e/ou responsáveis ainda é
pouco significativa, elaborou-se um plano de ação mais amplo e detalhado.

Justificativa

Para que a escola apresente um ensino de alto nível é preciso, entre outros fatores,
que agregue em seu funcionamento todas as esferas de sua comunidade, ou seja, sua
atuação não pode estar restrita ao intra muro da escola. É prioritário o envolvimento
efetivo dos pais e/ou responsáveis no contexto de todas as atividades realizadas, o que
produz um processo de atuação por meio do espírito coletivo, no qual todas as decisões a
serem tomadas se tornam mais significativas. Esse espírito participativo determina um
estado de confiança mútua possibilitando condições mais favoráveis nos momentos em
que a resolução de problemas se fizer necessário.
Neste contexto, esta unidade escolar procurou estabelecer ações a serem
colocadas em prática, visando uma participação mais efetiva de toda a comunidade
escolar e, de modo específico, os pais, mães e/ou responsáveis.

Objetivo Geral: desenvolver ações que despertem a conscientização das mães, pais e/ou
responsáveis em relação a uma participação mais efetiva nas reuniões e outros eventos
realizados pela escola.

Ações que serão colocadas em prática ao longo do ano letivo

- Desenvolver projetos que incorram numa participação direta dos pais na realização dos
mesmos, ou seja, que os pais deixem de ser apenas meros expectadores.
- Divulgação mais ampla dos projetos bem sucedidos que a escola tem realizado.
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- Convocar os pais para comparecerem à escola sempre que se fizer necessário, ou seja,
não se restringir apenas às reuniões bimestrais.
- Promover palestras de cunho motivacional para os pais, envolvendo profissionais da
saúde, educação e outras áreas de atuação.

Descrição das ações

Palestras direcionadas à toda a comunidade escolar – Palestra motivacional junto aos
pais referente ao acompanhamento da vida escolar de seus filhos, ministrada por
profissional competente, de acordo com as necessidades e prioridades da escola.
Grêmio Estudantil Dinâmico – Datas comemorativas com a participação de professores,
funcionários, pais e/ou responsáveis (Dia das Mães; Dia dos Namorados; Dia dos
Estudantes; Dia dos Pais; Dia dos Professores; datas cívicas: da Independência - da
República e outras).
Projetos da Escola e/ou da SEE:
- Projetos do ProEmi:

Acompanhamento Pedagógico; Leitura e Letramento; Iniciação

Científica (Plantas medicinais); Participação Estudantil (Cantadores e Contadores de História);
Produção e Fruição das Artes (Show de Talentos).
- Projetos da Escola: “Leitura Livre”; “Hora da Leitura” (pasta Viajante); “Sarau - poesia,
música e dança”; “Copa do Mundo”; “Uma tarde no Asilo” (Solidariedade); “Projeto se liga
Mané” e “Escola com mais Vida” (Educação Ambiental).

Conclusão

Entende-se que as atividades, elencadas acima, podem oportunizar a ampliação da
participação daqueles segmentos da comunidade escolar que ainda não correspondem às
expectativas estabelecidas na gestão participativa. Para tanto, é necessário um trabalho
eficiente e contínuo, sobretudo, por parte da equipe gestora. É o que se propõe neste Plano de
Metas e Ações.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% da
população mundial utiliza medicamentos tradicionais, baseados em uma história de
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utilização prolongada, com freqüência milenar (OMS, 2002b). Entre as práticas
consideradas tradicionais destaca-se o uso de produtos à base de plantas medicinais.
Etnobotânica é a ciência que se ocupa do estudo do conhecimento e das
conceituações desenvolvidas pelas sociedades a respeito do mundo vegetal, englobando
o uso que se dá a elas. Ela é uma ciência altamente interdisciplinar, pois trata de
aspectos da botânica, antropologia, arqueologia, fitoquímica, farmacologia, medicina,
história, religião, geografia e diversas outras ciências e artes pertinentes (SCHULTES e
REIS, 1997). A etnobotânica aplicada ao estudo das plantas medicinais trabalha em
estreita cumplicidade com a etnofarmacologia, a qual consiste na exploração científica
interdisciplinar de agentes biologicamente ativos, tradicionalmente empregados ou
observados pelo homem (AMOROZO, 1996).
A importância de se estudar o conhecimento e uso tradicional das plantas
medicinais pode ter 3 implicações distintas (AMOROZO, 1996; ELISABETSKY, 1999):
- resgatar o patrimônio cultural tradicional, assegurando a sobrevivência e perpetuação do
mesmo;
- otimizar os usos populares correntes, desenvolvendo preparados terapêuticos (remédios
caseiros) de baixo custo;
- organizar os conhecimentos tradicionais de maneira a utilizá-los em processos de
desenvolvimento tecnológico .
AMOROZO (1996) acrescenta que este tipo de abordagem, oriundo de tradição
oral, pode fornecer muitas informações úteis para a elaboração de estudos
farmacológicos, fitoquímicos e agronômicos, com grande economia de tempo e dinheiro,
permitindo o planejamento da pesquisa a partir de um conhecimento empírico já existente,
muitas vezes consagrado pelo uso contínuo, que então poderá ser testado em bases
científicas.
Com relação à otimização dos usos populares correntes, segundo estimativa da
OMS (WHO, 2002), um terço da população mundial não tem acesso periódico a
medicamentos essenciais, sendo necessário que se invista na medicina tradicional como
forma de ajudar a melhorar o status sanitário. Estas diretrizes apontam para a
necessidade de se identificar práticas seguras e eficazes, a fim de proporcionar uma base
sólida que fomente a medicina tradicional.
Ainda em relação ao aspecto de produção de plantas medicinais cabe aqui lembrar
que muito tem sido falado a respeito dos cuidados que se tem que ter neste segmento,
uma vez que a produção dos princípios ativos por estas plantas depende de uma série de
fatores durante o crescimento vegetal e nos procedimentos após a coleta (FARIAS, 1999;
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FONTE, 2004). Conforme avaliação de MAGALHÃES (2001), “grande parte da
responsabilidade da qualidade está nas mãos do agricultor, que poderá, primeiramente,
primeira
‘controlar’ a qualidade, ou melhor, ‘influenciar’ na qualidade, e isso vai depender dos
procedimentos que utiliza - as sementes ou as estacas escolhidas, todos os passos do
sistema de cultivo, o processo de secagem etc”.
As plantas medicinais são utilizadas
utilizadas por muitas pessoas, mas poucas sabem que
se utilizadas de forma incorreta, podem provocar sérios danos a saúde. Este trabalho
pretende provocar a aproximação entre as Unidades de Saúde e a população, por meio
da realização de palestras e encontros que deverão ser promovidos para esclarecimentos
sobre o assunto e troca de informações. O enfoque central será direcionado para a
conscientização da população sobre o uso correto de plantas medicinais, suas finalidades
e as formas de utilização, contribuindo
contribuindo para a diminuição de problemas relacionados ao
uso indevido e indiscriminado das plantas medicinais. Além disso, se colocado em prática,
o projeto contribuirá para geração de empregos, uma vez que serão necessárias pessoas
para cuidar da horta medicinal
medicinal e na produção das fórmulas farmacêuticas, ajudando a
manter uma parcela da população no interior.
A implantação desse projeto, poderá também ocasionar uma diminuição dos gastos
com medicamentos, já que algumas patologias (menos graves) podem ser tratadas
tratada com
fitoterápicos, que são mais baratos do que medicamentos alopáticos (GUIMARÃES et al.,
2006).

Figura 1. Farmácia Viva
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2.JUSTIFICATIVA:
Sabe-se que as plantas são importantes para o ser humano. Com esta certeza
achamos necessário despertar nos alunos a prática de utilização das plantas, como meio
de cura de doenças, bem como identificar seu nome, origem, genealogia e ambiente de
cultivo. Porém nos dias de hoje, nem todas as pessoas sabem utilizar as plantas para
consumo próprio por falta de informação.

3.Objetivos Gerais:
Propor uma experiência em educação, originado de um projeto inter (trans)
disciplinar no ensino de Ciências Naturais, enfocando o tema “plantas Medicinais” como
tema transversal, contextualizando-a nas diferentes áreas do conhecimento escolar, numa
perspectiva histórico-crítica.

4.Objetivos específicos:
- Iniciar os alunos na prática do trabalho interdisciplinar e no exercício da sua função
social como divulgadores dos conhecimentos científicos.
- Exercitar a função de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão EscolaUniversidade, em um projeto integrado, por meio de:
- ações de interação com a comunidade, com concomitante aprendizado e orientação
correta de uso e manejo de plantas medicinais.
- prática da pesquisa, a partir da investigação químico-farmacológica, agronômica e
botânica de plantas medicinais de uso em nossa região, com esperada identificação das
potencialmente interessantes para o desenvolvimento de produtos fitoterápicos caseiros.
- prática do ensino, por meio do aprendizado dos alunos envolvidos e da utilização dos
resultados do projeto nas atividades rotineiras de sala de aula, bem como realização de
atividades e eventos abertos a toda a comunidade.
- Colaborar com a população na orientação e incentivo ao uso e manejo correto de
plantas medicinais, aperfeiçoando aspectos de segurança, eficácia e qualidade destes
produtos, contribuindo ainda com a diminuição dos custos com aquisição de
medicamentos.
- Promover qualidade de vida por meio do incentivo à prática da fitoterapia tradicional
associado à adoção de procedimentos sustentáveis .
- Exercitar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, não só por meio da ação
conjunta de alunos, professores e comunidade, como também pelo trabalho simultâneo

94

em diversas áreas específicas do conhecimento, como Química, Biologia, Matemática,
Filosofia, Geografia, Língua Portuguesa, Artes, entre outros.
- Organização e disponibilização de banco de dados com as informações sistematizadas
oriundas do projeto.
- Resgatar e valorizar a cultura popular no que se refere à utilização de plantas
medicinais;
- Orientação da comunidade em relação ao uso correto das plantas medicinais, através de
palestras educativas, informativos, cartilhas;
- Fornecimento de medicamentos fitoterápicos para a comunidade;

5. METODOLOGIA
No desenvolvimento do presente projeto deverão ser utilizadas ambas abordagens
de pesquisa qualitativa e de pesquisa quantitativa. O trabalho prático deverá ser
desenvolvido segundo a seguinte metodologia:
- estudo e discussão conjunta sobre os principais temas relacionados ao projeto e sobre a
abordagem social utilizada;
- treinamento e planejamento com toda a equipe quanto à metodologia a ser utilizada em
todas as fases do projeto;
- contato prévio com a comunidade a ser trabalhada e suas lideranças e organizações
(escolas, associações etc) objetivando esclarecer a proposta do trabalho a ser
desenvolvido bem como solicitar o necessário apoio, principalmente na adequação do
mesmo às necessidades e realidade local e divulgação do mesmo na comunidade;
- trabalho em campo, com visitas à cada unidade familiar e realização de entrevistas
abertas e semi-estruturadas para coleta de informações e orientação no uso e manejo
correto de plantas medicinais;
- realização de pesquisa bibliográfica visando esclarecer questões, dúvidas e problemas
surgidos ao longo do trabalho de campo e retorno à comunidade;
- realização de registro fotográfico e coleta de material vegetal para pesquisa nos
laboratórios da Universidade Camilo Castelo Branco – UNICASTELO, bem como para
implantação de Farmácias-vivas;
- pesquisa da identificação e caracterização farmacognóstica do material coletado;
- pesquisa agronômica (propagação, fenologia, dinâmica da biomassa e dos princípios
ativos, fatores externos que afetam o metabolismo secundário e a produção de princípios
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ativos, exigências de solo e nutricionais, susceptibilidade a pragas e doenças, épocas
adequadas de colheita, formas de secagem) com as plantas implantadas no horto;
- preparação de material explicativo (cartilhas, folders) com informações sobre manejo e
uso correto das plantas medicinais utilizadas pela comunidade;
- preparação de material para publicação em eventos e revistas científicas e organização
de oficinas e seminários para divulgação dos resultados.

b6. AÇÕES

1ª Etapa: Aplicação de questionário para investigação do uso de plantas medicinais pela
população.
Aplicação do questionário “Abordagem Fitoterápica” pelos alunos (elaborado pelos
professores envolvidos no Projeto e alunos) com o objetivo de fazer um levantamento das
espécies mais usadas pela população, bem como, parte usada, modo de preparo,
indicação terapêutica e posologia. A partir desta pesquisa traçar o perfil do usuário de
plantas medicinais na comunidade onde está inserida a E.E. Prof. Antônio Tanuri. Esta
abordagem é extremamente importante a partir do momento que promoverá a integração
e participação do saber científico/popular, para o resgate, disseminação do uso e do
conhecimento das plantas medicinais e fitoterápicos assegurando o compartilhamento dos
resultados com a comunidade.

2ª Etapa: Coleta das principais espécies de plantas medicinais citadas pela comunidade.
As principais espécies de plantas medicinais deverão ser coletadas, armazenadas
em lugar seguro (laboratórios da Universidade Camilo Castelo Branco – UNICASTELO –
Campus Fernandópolis) para posterior manipulação dos fitoterápicos. Nesta etapa será
importante, também, a identificação da região de origem destas plantas e histórico de sua
chegada até o Brasil.

3ª Etapa: Identificação botânica das espécies vegetais:
Reino:
Divisão:
Classe:
Subclasse:
Ordem:
Família:
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Gênero:
Espécie:

4ª etapa: Ampla pesquisa sobre os principais constituintes químicos presentes em cada
espécie vegetal utilizada par fins medicinais.
Deverá ser feita uma ampla revisão bibliográfica a fim de se identificar os principais
constituintes químicos presentes nas diferentes espécies de plantas coletadas. As
estruturas químicas deverão ser apresentadas na forma de fórmulas estruturais destes
compostos. Observar relação estrutura-atividade farmacológica.

5ª etapa: Interação Escola-Universidade
Nesta etapa do trabalho, os alunos serão supervisionados por professores e
especialistas das diversas áreas do conhecimento com intuito de que os mesmos utilizem
os laboratórios da Universidade a fim de proceder a manipulação correta das plantas
coletadas e iniciem a produção dos fitoterápicos. Deverão fazer a secagem em estufa
com circulação de ar, moagem em moinhos de facas e martelos, envasamento do
material particulado obtido. Deverão, também, efetuar cortes histológicos a fim de
comprovar a identidade da espécie estudada. Testes fitoquímicos serão efetuados a fim
de se entender o processo de identificação dos principais princípios ativos, como por
exemplo, flavonóides, alcalóides, saponinas, esteróides, óleos essenciais, etc.
6ª etapa: Produção de material instrucional para a comunidade.
Os dados deste trabalho deverão ser apresentados à comunidade na forma de um
livreto a ser produzido pelos alunos contendo informações a respeito das plantas
medicinais trabalhadas durante o transcorrer do Projeto. Neste livreto deverão constar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Nome Científico da planta
Família
Origem
Sinônimos botânicos
Nomes populares
Constituintes químicos
Propriedades medicinais
Indicações
Parte utilizada
Contra-indicações/cuidados
Modo de usar
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l) Foto da espécie vegetal

7ª etapa:
- Apresentação dos resultados obtidos a partir da pesquisa realizada (momento de
interação comunidade-escola).
Realização do Encontro “VAMOS TOMAR UM CHÁ?” na Unidade Escolar a fim de
promover Educação em Fitoterapia na comunidade. Deverão ser realizadas palestras
com profissionais com objetivo de orientar a população quanto ao uso correto das plantas
medicinais, divulgar informações e conhecimentos sobre as plantas medicinais, realizada
em parceria com a Universidade. Deverá ser organizada uma mostra de vídeos sobre o
tema Plantas Medicinais e Fitoterapia. Deverão ser entregues, os livretos com
informações acerca das espécies vegetais estudadas e os diferentes fitoterápicos
produzidos no decorrer do Projeto.

7. DISCIPLINAS ENVOLVIDAS:

Química, Biologia, Matemática, Geografia, Inglês,

Filosofia

8. PÚBLICO ALVO: Alunos das primeiras, segundas e terceiras séries do Ensino Médio.

9. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Seladora manual para embalagens plásticas (objetivo: embalar produtos fitoterápicos
que serão produzidos).
- Saquinhos plásticos para embalagem das plantas medicinais (pelo menos 300 unidades)
– verificar dimensões.
- Etiquetas para identificação das espécies vegetais e rótulo.
- Papel reciclado para impressão de livretos contendo informações sobre as espécies
vegetais , fotos das plantas, histórico e região de origem de cada uma e modos de uso
pela população.
- Cartuchos de tinta coloridos para impressão dos livretos
- Meio de transporte para visita aos laboratórios da universidade Camilo Castelo Branco
para trabalho prático (Química + Biologia) - pelo menos 06 viagens.
10. METAS
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Promover o estudo integrado entre as diferentes áreas do conhecimento dentro da
temática “Plantas Medicinais”. Este trabalho pretende provocar a aproximação entre os
conhecimentos científicos acumulados sobre plantas medicinais e a população, por meio
da realização de palestras e encontros que deverão ser promovidos para esclarecimentos
sobre o assunto e troca de informações. O enfoque central será direcionado para a
conscientização da população sobre o uso correto de plantas medicinais, suas finalidades
e as formas de utilização. A implantação desse projeto, poderá também ocasionar uma
diminuição dos gastos com medicamentos, já que algumas patologias (menos graves)
podem ser tratadas com fitoterápicos, que são mais baratos do que medicamentos
alopáticos

11. RESPONSÁVEIS: professores de Química, Biologia, Matemática, Inglês, Filosofia e
Geografia

12. CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS POR DISCIPLINA

QUÍMICA:
- Prospecção química dos princípios ativos (Fitoquímica) incluindo a escrita das fórmulas
químicas (fórmulas estruturais e moleculares);
- Preparo de soluções;
- Uso de balanças analíticas;
- Uso de estufa com circulação de ar;
- Cálculo do teor de princípios ativos.

BIOLOGIA
- Identificação botânica das espécies vegetais coletadas;
- Preparação de excicatas;
- Realização de cortes histológicos;
- Utilização de microscópios
- Fotos dos cortes histológicos
- Ação dos princípios ativos

MATEMÁTICA
- Tratamento estatístico dos dados coletados.
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INGLÊS
- Tradução dos diferentes artigos em Língua Inglesa que serão utilizados no decorrer da
pesquisa.

FILOSOFIA
- Estudo Etnobotânico sobre as espécies citadas pela comunidade. Religiosidade: uso de
plantas medicinais com fins curativos nas diferentes manifestações religiosas.

GEOGRAFIA
- Estudo das regiões de origem das espécies vegetais. Localização das mesmas nos
mapas.

13.PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: durante o ano letivo de 2014.

14.RESULTADOS ESPERADOS
- Com este Projeto, espera-se o envolvimento de todos os segmentos escolares,
incluindo as diferentes áreas do conhecimento,

de modo que ocorra ações

transdisciplinares com participação ativa de todos os envolvidos. Pretende-se também
colaborar para a melhoria da qualidade de vida da população por meio de um trabalho
de educação ambiental e em saúde que, ainda, colabora para a diminuição de gastos
familiares com a aquisição de medicamentos.

15. AVALIAÇÃO
A avaliação será um processo natural e inerente às atividades propostas. Neste
sentido deverá rever certamente as concepções de ensino aprendizagem, de educação e
de escola, apoiado em princípios e valores comprometidos com a instituição de aluno
cidadão. A avaliação será vista como função diagnóstica, dialógica e transformadora da
realidade escolar.
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CANTADORES E CONTADORES DE HISTÓRIA - MEMÓRIA LOCAL E REGIONAL
Prof. Getúlio de Souza Lima1

“O lugar é o local onde as relações do social, do econômico, do político acontecem
concretamente. Portanto, cada lugar contém elementos do global e ao mesmo tempo dialoga
com eles, reorganizando-os a partir de características próprias, que são construídas em um
contexto específico de valores, formas de ser, de trabalhar e de lazer. Enfim, de sua
cultura”.(Maria Alice Setubal)

INTRODUÇÃO
1

Mestrando em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras da UNESP-Araraquara/SP e Professor de
História do Ensino Fundamental e Médio da rede pública estadual na E E Prof. Antonio Tanuri – Fernandópolis/SP
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O presente Projeto de Ensino se assenta nas prerrogativas referendadas pelas novas
atribuições da escola enquanto instituição de ensino, responsável por sedimentar no aluno da
sociedade contemporânea, o sentido de percepção de seus referenciais históricos, pelos quais
se constrói a identidade sociocultural de um povo e de um lugar. Para tanto buscou-se orientar
a proposta para a análise dos aspectos culturais de uma comunidade cujas características
permeiam no campo das tradições caipiras de um lado, e por outro, inserida no contexto
midiático das novas tecnologias.
Assim, as ações empreendidas durante o desenvolvimento da proposta têm como
premissa básica a elucidação do desenvolvimento sociocultural de uma comunidade como
parte fundamental da evolução histórica da humanidade, buscando sempre uma interação
conceitual de cultura popular e produção de conhecimento através das representações
culturais extremadas entre o tradicional e o ultramoderno.

JUSTIFICATIVA
Muito mais que desafios, o trabalho docente perpassa em muito o espaço físico de sala
de aula ou de seu contato cotidiano com seus alunos. De acordo com um dos pilares do
ensino escolar, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o aluno deve interagir com as diversas
formas de linguagens em todas as áreas do conhecimento. Os objetivos deste documento
para o Ensino Fundamental seguem na direção de que os mesmos sejam capazes de “utilizar
as diferentes linguagens: verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal – como meio
para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções
culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de
comunicação” (PCNs, 1998, p. 7).
Assim, a proposta se encaminha para dois segmentos os quais, acreditamos serem,
complementares um do outro, ou seja, a análise da realidade local, através da música raiz,
referendada por antigos moradores da região. Portanto, a narrativa da História Oral, se define
como um complemento para o conteúdo do repertório raiz, isto é, os testemunhos de velhos
moradores sobre suas vivências, significam dar vida a uma História que pode ser cantada, e
ao mesmo tempo, contada.
Esta sociedade que se projetou nas atividades de ocupação do denominado “Sertão
Paulista”2, foi aos poucos se consolidando uma fórmula na qual, o estigma preconceituoso
2

Em termos simbólicos, o termo se coaduna às utilizações operadas pela historiografia paulista do início
do século XX, que designava como sertão a parte oeste do estado de São Paulo, a qual, enquanto era mapeada por
geógrafos, também se deixava ocupar por fazendas de café. Tal espaço, alegoricamente, se tornou sinônimo de uma
região ainda pouco conhecida, selvagem, um terreno vazio não preenchido pela
colonização.(CAMPOS p.157-173, 2010)
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atribuído ao caipira anteriormente, ganha outras representações, pois, mesmo que grande
parte dos alunos das séries finais do Ensino Fundamental ou do Médio, se mostrem arredios
em relação ao estilo de música do gênero em questão, o trabalho com Histórias cantadas e
contadas, podem instigá-los a refletir sobre a estruturação social na qual eles, ou parte da
história deles, se identificam.
Vale ressaltar também que a construção deste conhecimento histórico proposto, em
parte se torna antagônico com o próprio currículo que muitas vezes, selecionam os programas
pelos quais se baseiam os conteúdos propostos nos sistemas educacionais. Mas, acreditamos
que é tarefa da Escola enquanto instituição social, prezar pelo desenvolvimento das
competências, sempre valorizando o espírito de crítica social entre seus educandos.
Cabe a nós profissionais da aprendizagem, estabelecer dentro de um currículo cuja
base está assentada no conjunto de competências, um espaço pelo qual podemos trazer a
História de baixo para cima para nosso meio de estudo, na qual toda comunidade escolar, não apenas os alunos-, possam estabelecer um importante parâmetro para o estudo das
ciências humanas. “Esse conjunto de valores, atitudes e ações compõe o campo da ética
dominante em uma comunidade e/ou sociedade. Mas a ética dominante não é a única forma
de representação e justificação dos valores, atitudes e ações praticados por determinada
comunidade e/ou sociedade, já que as mesmas estão inseridas em um universo ainda mais
amplo, qual seja, o das representações e construções da cultura – entendida aqui como sendo
todas as formas de manifestação simbólica e de comunicação (como a escrita, as artes, e, em
termos mais recentes, os meios de comunicação de massa, como o rádio, a TV e a internet),
bem como os hábitos e ritos construídos/reconstruídos por determinada comunidade ou
sociedade” (PCNEM, 1999, p. 301).

Objetivo geral
Desenvolver um estudo de caráter regional através de uma proposta de ensino pela
qual educadores e educandos possam situarem as suas aptidões culturais, e oportunizar à
comunidade escolar que esta vivencie seus atributos históricos, sem perder o sentido crítico,
face ao contexto contemporâneo, cujo tecido social se encontra impregnado pelo fetiche
midiático.

Objetivos específicos
•

Estabelecer através de um contrato pedagógico na comunidade, a construção do
conhecimento histórico, estimulando diferentes habilidades;
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•

Contextualizar as referências da memória local, na qual educando e educadores
se tornam sujeitos de um mesmo processo histórico;

•

Promover a interação entre diferentes linguagens, estimulando a construção do
conhecimento histórico, através de símbolos da cultura local e regional;

•

Identificar dentro do espaço escolar as representações dos valores, pelos quais
permeiam as vivências da comunidade local;

•

Comparar as referências culturais de velhas e novas gerações envolvidas neste
contexto (passado/presente), buscando elucidar junto aos educandos, conceitos
como rupturas ou permanências;

•

Analisar o papel da Escola enquanto instituição cultural, oportunizando espaço
para a crítica social.

•
Conteúdos
•

O contexto socioeconômico regional (séculos XIX e XX)

•

A Cultura Caipira (conceito e histórico)

•

História, Memória e Cultura Local/Regional

•

O ecossistema regional e as políticas ambientais no novo milênio

PÚBLICO ALVO: Ensino Médio

PERÍODO: Todo ano letivo

METODOLOGIA
•

Pesquisa teórica contextualizada no âmbito da cultura regional, tomando por
parâmetros os referenciais históricos de um povo e de um local;

•

Estudo do meio considerando as possibilidades pedagógicas de um objeto de estudo
inserido no contexto das inovações tecnológicas.

AÇÕES
1. Apresentação e esclarecimento da proposta do projeto às classes envolvidas, no
sentido de elaborar um contrato pedagógico no qual serão estabelecidas as diretrizes
do desenvolvimento do trabalho;
2. Projeção e análises de documentários pertinentes ao tema em estudo;
3. Elaboração de uma pesquisa abordando os conceitos de cultura, cultura caipira, história
e memória da cultura local e regional;
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4. Visita a um meio de comunicação de massa abrangente na região em questão;
5. Redação e socialização dos relatórios sobre os temas pesquisados;
6. Entrevistas agendadas com representantes da cultura local com destaque para a
música raiz, a culinária e histórias sobre o folclore e a religiosidade;
7. Organização de um painel através de cartazes no pátio escolar;
8. Promoção de um momento no qual a escola e a comunidade, possam apresentar
elementos que acenam para a preservação da memória, da história, e da cultural
regional/local, sobretudo, de origem caipira através da música raiz, acompanhada de
degustes, elementos tradicionais na região.

Flexibilização
Para que o presente projeto tenha no seu desenvolvimento a sustentabilidade
necessária, e diante da heterogeneidade das turmas em virtude da própria configuração social
do bairro no qual a escola se localiza, pensou-se na possibilidade de apropriar de diferentes
tipos de linguagens para a abordagem dos referenciais históricos que contemplam a temática
proposta.

Ainda, é inegável a pluralidade cultural do mundo em que vivemos e que se manifesta, de
forma impetuosa, em todos os espaços sociais, inclusive nas escolas e nas salas de aula.
Essa pluralidade freqüentemente acarreta confrontos e conflitos, tornando cada vez mais
agudos os desafios a serem enfrentados pelos profissionais da educação. No entanto, essa
mesma pluralidade pode propiciar o enriquecimento e a renovação das possibilidades de
atuação pedagógica. (MOREIRA e CANDAU, 2003)

Portanto, justifica-se uma flexibilização do próprio currículo, o qual em determinados
momentos deverá se servir de diferentes atributos metodológicos como a música, imagens,
fotografias, narrativas entre outros, no sentido de oportunizar que, mesmo alunos que por
forças circunstanciais estejam em níveis inferiores de conhecimento, possam estar inseridos
durante as atividades propostas.

INTERDISCIPLINARIDADE
Dentro de uma ótica na qual a sobrevivência de uma proposta de ensino, depende,
sobretudo, da disponibilidade de indivíduos que representam partes de um coletivo, é
fundamental que as ações estejam sintonizadas com o grupo de trabalho. Como parcela
essencial do conjunto das estratégias utilizadas no ambiente escolar, a interdisciplinaridade
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caminha sempre na direção do complemento necessário para a produção de conhecimento de
uma forma mais abrangente.
Importante lembrar que trabalho interdisciplinar não significa divisão de tarefas entre as
disciplinas. “Quando buscamos trabalhar de forma interdisciplinar, é importante termos claro
que, a matriz de todo o trabalho continua sendo disciplinar, ou seja, as diferentes disciplinas
poderão

dar

sua

contribuição

na

compreensão

de

um

fenômeno,

situação

ou

problema”.(FREITAS e NEUENFELDT, 2005)
Para o presente projeto pensou-se na possibilidade de incutir dentro do contexto de um
trabalho de História, outros componentes curriculares subseqüentes:
•

Geografia: Características gerais e os aspectos transformadores da região em
estudo. (Extremo Noroeste Paulista);

•

Português: Análise da diversidade lingüística (escrita ou falada) em suas formas
cultas ou coloquiais de acordo com as características regionais e locais;

•

Artes: Abordagem e caracterização das manifestações folclóricas regionais e da
música de origem raiz.

•

Física: O potencial hidrelétrico da região e suas implicações sócio ambientais com
a viabilização das grandes usinas nos rios Grande, Paraná e Tietê.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
•

Equipamentos audiovisuais

•

Instrumentos musicais

•

Informática

•

Materiais escolares diversos

•

Sala de multimídia

METAS
•

Estabelecer parâmetros para estudos regionais;

•

Decodificar o potencial de abordagem pedagógica em um local e em uma comunidade;

•

Promover a interatividade entre a comunidade escolar.

PRODUTO FINAL
•

Produção de uma versão multimídia, cujo conteúdo deverá reportar-se às ações
desenvolvidas durante todas as etapas de desenvolvimento do projeto.
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AVALIAÇÃO: A avaliação dar-se-a´ de forma construtiva em todas as fases de
desenvolvimento do projeto, e serão considerados como critérios avaliativos:
•

Interatividade dos integrantes em seus respectivos grupos;

•

Sistematização das informações através de produções de textos;

•

Criatividade e protagonismo durante o desenvolvimento das atividades;

•

Capacidade de interpretação de diferentes linguagens históricas;

•

Organização dos registros através do painel e do produto final.
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temporalidades

PROJETO "ESCOLA COM MAIS VIDA"

Público alvo
Alunos, professores, funcionários, equipe gestora e comunidade da E.E. Prof.
Antônio Tanuri.

Justificativa
Vivemos um momento em que as questões ambientais assumem um grau de
importância nunca visto. Em decorrência do sistema socioeconômico em vigência, os
problemas ambientais vêm tomando dimensões cada vez mais alarmantes, com
repercussões em níveis local, nacional e global. Há que se tomar ciência de que a
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degradação ambiental inevitavelmente significa perda de qualidade de vida. Portanto,
essa questão requer atitudes que levem ao desenvolvimento de ações que possam ser
condizentes com a sustentabilidade ambiental. Nesta premissa, a escola deve ser tomada
como ambiente propício para o trabalho de conscientização de todos e, de modo especial,
o alunado, em relação ao desenvolvimento de procedimentos corretos do ponto de vista
ambiental.
Neste contexto, os alunos da 7ª Série A e da 8ª Série B (2013) pensaram,
discutiram e elaboraram o Projeto "ESCOLA COM MAIS VIDA", visando melhorar
significativamente o ambiente escolar. Para tanto, deverão desenvolver um trabalho que
visa dar mais atenção e atitudes em relação à limpeza da escola. Serão práticas que
deverão ser desenvolvidas pelos alunos, porém, exigirão a participação direta e/ou
indireta de toda a equipe escolar bem como a comunidade.

Objetivo Geral
Proporcionar à toda a equipe escolar, em especial aos educandos, a reflexão e
adoção de hábitos saudáveis, condizentes com a sustentabilidade ambiental.

Objetivos específicos
- compreender a poluição dos ambientes como resultado da atuação predatória do
homem sobre os ambientes naturais;
- identificar a existência de diferentes formas de preservação ambiental, aplicando-as
diariamente;
- despertar a consciência crítica sobre as graves questões ambientais que envolvem o lixo
produzido na escola e no bairro;
-

promover

a

educação

ambiental

no

ambiente

escolar

formando

indivíduos

multiplicadores de práticas que contribuem para a sustentabilidade ambiental;
-

incentivar o trabalho coletivo envolvendo alunos, professores, equipe gestora e

funcionários;
- promover a mudança comportamental dos alunos com a formação de novos hábitos
relacionados à utilização responsável dos recursos naturais e o descarte correto dos
resíduos sólidos.
- melhorar a qualidade de vida no ambiente escolar.

Estratégias (ações)
- Levantamento do conhecimento prévio do aluno em relação às questões ambientais.
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- Desenvolvimento de atividades de conscientização através de oficinas de confecção de
desenhos, pinturas, maquetes confeccionadas com sucatas.
- Trabalhar situações problemas por meio de tabelas, gráficos e textos relativos ao
assunto, ou seja, a produção e destinação de resíduos.
- Orientações a respeito da importância de se adotar a prática de limpeza e higiene não
só nas dependências da escola, mas em todos os lugares de convivência social.
- Coleta de lixo nas salas de aula, no final de cada período diário, realizada por uma
comissão de alunos que irá armazenar o resíduo para pesagem ao final de cada mês. A
sala que menos produzir lixo será contemplada com a exibição de um cine-pipoca, na sala
de multimídia.

Recursos materiais
-

Papel oficio, quadro branco, caneta, lápis preto, lápis de cor, caderno atividades

impressas, hidrocor, cola, tesoura, cartolina, sucatas, materiais recicláveis e não
recicláveis, pequenos objetos para fazer maquetes, textos de jornais, revistas, livros
didáticos e paradidáticos, vídeos, músicas.

Resultados
Espera-se que o desenvolvimento do Projeto Escola com mais Vida possa
resultar em: manutenção e preservação do ambiente escolar em boas condições de
limpeza e higiene; principalmente, a conscientização e adoção de hábitos condizentes
com a sustentabilidade ambiental na unidade escolar e em outros ambientes já que os
alunos serão os agentes multiplicadores de boas práticas.

Tempo de duração
Durante todo o ano letivo.

Avaliação
O monitoramento dos resultados obtidos com a execução do projeto irá ocorrer em
todas as fazes e tem como finalidade avaliar se os resultados obtidos estão de acordo
com os objetivos propostos. Será aspecto de análise a participação de todos, com ênfase
ao desempenho dos alunos, que deverão assimilar e disseminar os bons hábitos
ambientais.
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PROJETO DE LEITURA E LETRAMENTO
Responsáveis: professores de Língua Portuguesa
Público Alvo: alunos do Ensino Médio
Período de ocorrência: decorrer do ano letivo

Justificativa
“Talvez a diretriz pedagógica mais importante no trabalho (... dos professores), tanto na pré-escola
quanto no ensino médio, seja a utilização da escrita, em sala, correspondendo às formas pelas quais ela é
utilizada verdadeiramente nas práticas sociais. Nesta perspectiva, assume-se que o ponto de partida e de
chegada do processo de ensino-aprendizagem da língua é o texto falado ou escrito, caracterizado pela
unidade de sentido que se estabelece numa determinada situação discursiva.” (LEITE, 2001)

Dessa forma, é imprescindível no meio escolar, a ênfase nas potencialidades
escritora e leitora de nossos alunos, já que a todo instante nos deparamos com a
linguagem escrita: em jornais, revistas, panfletos, cartazes, outdoors, placas de trânsito,
e-mails, blogs, sites, MSN e outros e, há também uma significativa exigência da interação
verbal, através de discursos, debates, oratória, teatro, debates, dentre outros.
Assim, a escola é um ambiente privilegiado para o desenvolvimento dessas
potencialidades, oportunizando assim, acesso a livros literários, textos da atualidade,
enfim, atividades que enfoquem a leitura e a escrita.

Objetivos
Proporcionar atividades que desenvolvam as habilidades e competências leitora e
escritora de diversos gêneros textuais nos alunos de ensino médio. Através de atividades
que estimulem a leitura de textos literários, críticos, reflexivos, formando leitores críticos e
atuantes na sociedade. Consequentemente, desenvolverão o vocabulário, as habilidades
linguísticas: falar, escutar, ler e escrever.
Conteúdos
- Discurso e valores pessoais e sociais;
- Linguagem e projeto de atividades;
- Literatura como instituição social;
- Intertextualidade temática;
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- Organização da informação;
- Gêneros textuais diversos: poema, crônica, artigo de opinião, resenha, notícia,
reportagem, propaganda, carta, dissertação, editorial, carta do leitor.
- Literatura como sistema intersemiótico;
- As relações entre o eu e o outro: a construção do diálogo e a argumentação;
- O outro na produção e recepção textual;
- A elaboração de sentidos em textos literários com base na presença do outro no
processo enunciativo;
- A palavra: profissões e campo de trabalho;
- O texto literário e o tempo;
- Relações entre os estudos de literatura e linguagem;
- A ficção literária;
- Conectores: coesão e coerência textuais;
- Valores e atitudes culturais no texto literário;
- Argumentação escrita: expressão de opiniões e novas tecnologias

Estratégias
- Debates;
- Discussões;
- Dramatizações;
- Produção textual;
- Dinâmicas;
- Saraus;
- Contação de histórias;
- Leitura de múltiplos gêneros textuais;
- Confronto de ideias;
- Vídeos diversos: recortes, documentários, reportagens;
- Análises de imagens;
- Analises de músicas;
- Seminários.

Materiais didáticos
Papel sulfite, folha (s) EVA, tubos de colas, papel canson, pistola de cola quente, pen
drive, serviços de suportes técnicos de instalações, impressão de documentos, jornais,
revistas, encartes, datashow, toner para impressora, livros, máquina fotográficas, rádios,
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DVDs, computadores, notebooks, almofadas, ar condicionado, gravador, microfones,
cartolinas, grampeadores, tesouras, papel crepom, papel laminado.

Avaliação
A avaliação é paralela e contínua. Toda atividade apresentada é avaliada e
discutida em sala de aula. Analisa-se a participação dos alunos em relação à
organização, elaboração e apresentação das atividades propostas, nos planos individual e
coletivo.

Bibliografia
LEITE, S. A. S. (org.) Alfabetização e letramento – contribuições para as práticas
pedagógicas. Campinas: Komedi/Arte Escrita, 2001.

Projeto de Leitura
“Pasta de Leitura Viajante na Família"

Responsáveis: Professores da Sala de Leitura
Público Alvo: alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio
Período de realização: durante todo o ano letivo.

Aprender a ler e escrever abre ao indivíduo portas para uma visão diferente do
mundo, novas oportunidades de compreensão e interação. Uma poderosa ferramenta nos
caminhos do saber.
Quando um aluno lê e escreve bem, ele adquire os requisitos necessários para ter
sucesso em qualquer disciplina, pois, interpretando e desenvolvendo a capacidade de
recontar numa perspectiva crítica as informações que assimilou, além de elaborar novas
produções, o educando constrói conhecimentos.
Considerando essa realidade, o Projeto da Pasta de Leitura Viajante na Família
foi elaborado, visando oferecer aos alunos oportunidades de melhor desenvolver suas
competências de leitura e escrita, pois o cidadão ativo e consciente certamente é aquele
que melhor consegue realizar uma leitura de mundo que o possibilite tornar-se um agente
transformador, construtor da própria história.

Problema:
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Como incentivar e tornar a leitura um hábito no dia a dia dos alunos e dos
próprios pais?

Justificativa:
Através da leitura o aluno pode despertar o interesse pelos livros e desenvolver a
escrita, a produção, a própria leitura e torná-lo um aluno leitor. O presente projeto busca
desenvolver também a facilidade de se expressar oralmente, ampliar o vocabulário, dar
coesão e coerência aos textos. Ele possibilitará ao aluno desenvolver habilidade de
expressar suas ideias com desembaraço e originalidade, desinibindo-o através da leitura
compartilhada com a família e quem sabe criar nos pais o hábito da leitura, pois eles são
os primeiros mediadores de leitura que nossos alunos têm.

Objetivo geral:
Despertar no aluno o interesse pela leitura de histórias clássicas, contos e
fábulas.

Objetivos específicos:
•

Conhecer diversas histórias infantis, contos, fábulas, entre outros;

•

Utilizar a técnica de dramatizar e fazer recontos;

•

Oportunizar a criatividade, imaginação, humor, ilusionismo;

•

Desenvolver habilidades sociais;

•

Desenvolver o hábito de ouvir com atenção;

•

Enriquecer e ampliar o vocabulário e a escrita;

•

Desenvolver o pensamento lógico e a rapidez de raciocínio;

•

Criar atitudes desejáveis, resgatando valores e melhores sentimentos;

•

Permitir a livre expressão;

•

Fazer comparações de histórias modernas e atuais.

Procedimentos metodológicos:
A professora da Sala de Leitura confeccionou pastas de plástico decoradas com
o slogam da Sala de Leitura, para que os alunos levem para casa. Nessa pasta terá um
livro de histórias clássicas, fábulas, revistas, gibis ou contos, juntamente com um caderno
de atividades referentes ao livro, as quais deverão ser respondidas. Para os pais serão
mandados livros ou revistas que possam fazer com que estes se interessem pela leitura,
tornando-a prazerosa. Poderão ser de vários gêneros tipo: revistas, jornais, livros
114

literários, fotonovelas, romances, gibis, ou mesmo livros infantis ou infanto-juvenis que
tanto nos encantam e emocionam.
Sendo assim, no dia seguinte o aluno trará a pasta e o mesmo fará um breve
comentário sobre a história lida, destacando os acontecimentos que mais lhe chamaram a
atenção, e falando sobre o que os pais acharam da leitura que eles fizeram, se gostaram
e principalmente se participaram do momento de leitura junto com eles.
"Um pais é feito de homens e de livros.” (Monteiro Lobato).

Avaliação
É realizada durante todo o ano letivo por meio da observação dos relatórios
realizados pelos alunos e seus respectivos pais que ao fazer o uso da leitura das obras
contidas nas “pastas viajantes” têm testemunhado o resultado altamente positivo desse
projeto, através de análises e considerações muito elogiosas. Dessa forma, pode-se
afirmar que seu resultado tem sido de grande sucesso.

PROJETO: “UMA TARDE NO ASILO”
Professor responsável pelo desenvolvimento do projeto:
Cleudinéya Aparecida Lopes da Fonseca Souza
Público alvo: Alunos do E. F. e E. M.
Período de realização: novembro e dezembro de 2014.
Evento: A ser marcado de acordo com o cronograma do Asilo.

JUSTIFICATIVA

Vivemos um momento de questionamento e reflexão em relação aos valores que
norteiam as relações sociais. Há um consenso de que o paradigma de sociedade, a qual
estamos inseridos, tem levado à caracterização e fortalecimento do individualismo e, por
conseguinte, comportamentos de solidariedade, compreensão e respeito ao próximo são
cada vez mais escassos.
Neste contexto, há que se destacar a questão dos idosos, os quais vêm
constituindo um contingente cada vez maior em função do aumento da expectativa de
vida em nosso país. Entre as preocupações vigentes, está a garantia de qualidade de
vida para essa faixa etária, incluindo a questão da residência.
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É grande o contingente dessa camada social que tem nos asilos a única alternativa
de abrigo. Mesmo que em grande parte deles, recebem tratamento classificado como
adequado, é evidente que os habitantes desses locais necessitam de cuidados especiais,
entre eles, o calor humano, fator de suma importância para melhorar a qualidade de vida.
Dentro desta perspectiva, a Escola Antonio Tanuri tem desenvolvido projetos que
culminam com visitas ao Asilo São Vicente de Paulo de Fernandópolis com o intuito não
somente de proporcionar momentos mais agradáveis aos idosos, mas também de
possibilitar a reflexão por parte de todos os envolvidos no evento, sobretudo, os alunos.
Essa iniciativa possibilita o desenvolvimento do espírito de solidariedade, companheirismo
e amor ao próximo, virtudes em decadência no momento atual.

.
OBJETIVOS

Objetivo geral
Promover o desenvolvimento do espírito de solidariedade, amor ao próximo por
parte dos alunos e proporcionar momentos de alegria e satisfação, elevando a autoestima
dos idosos.

Objetivos específicos;
-

estreitar a relação entre jovens e idosos, visando a compreensão e valorização das
etapas naturais da vida;

-

proporcionar através de atividades como músicas, danças e o café da tarde,
momentos de alegria e descontração a todos os envolvidos;

-

elevar a autestima dos idosos;

-

contribuir para a construção da cidadania por parte dos alunos.

ESTRATÉGIAS

Preparação do evento:
- reflexão, envolvendo professor e alunos, a respeito da questão dos idosos no Brasil
e no mundo;
- os alunos se organizam em equipes para a arrecadação de presentes, alimentos,
refrigerantes e outros elementos necessários à realização da festinha;
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Atividades realizadas durante as visitas:
-

oferece-se um café da tarde com salgados, bolos e refrigerante, servidos à vontade
pelos alunos, aos idosos ali presentes.

-

chegada do Papai Noel, geralmente interpretada pelo Delegado Regional da 23ª
Região Maçônica da GLESP, senhor Valter Casari,

com a distribuição de

presentes;
-

apresentação de músicas de época dos idosos, as quais foram acompanhadas por
danças proporcionando grande satisfação e alegria a todos.

Avaliação
Pode-se dizer que a realização do evento, anualmente, tem atendido plenamente
aos objetivos propostos. Nota-se um grande envolvimento por parte de todos os inseridos
no projeto, sobretudo, os alunos. Quanto aos idosos, fica evidente que a realização do
evento proporciona grande entusiasmo e alegria.
Assim, a equipe Tanuri classifica o evento como muito gratificante e construtivo no
sentido do desenvolvimento do espírito de solidariedade e amor ao próximo,
procedimentos comportamentais imprescindíveis ao exercício da cidadania, um dos
pilares da proposta pedagógica dessa escola.

PROJETO INTERDISCIPLINAR - COPA DO MUNDO

Responsáveis: professores de Geografia e de Artes.
Público alvo: alunos dos ensinos Fundamental II e Médio.
Período de realização: 1º Semestre de 2014.

Justificativa
O evento da Copa do Mundo, resguardadas as diferentes intensidades de aptidão
ao futebol nos diferentes países do mundo, provoca uma mobilização global em relação
ao acompanhamento do evento. Dessa forma, é uma oportunidade ímpar para se
desenvolver práticas de ensino que envolvam, sobretudo, a abordagem dos temas
transversais Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Consumo. Assim, a
E.E ”Prof. Antônio Tanuri” colocará em prática o Projeto Copa do Mundo

Objetivo geral
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Desenvolver um

trabalho interdisciplinar que

possibilite

a ampliação do

conhecimento em relação aos aspectos econômicos, culturais, políticos e sociais dos
países envolvidos na Copa do Mundo.

Objetivos específicos
- analisar e compreender as diferentes realidades econômicas dos países envolvidos no
evento;
- entender as diferentes concepções culturais dos povos participantes do torneio;
- compreender as implicações econômicas e geopolíticas a partir da realização desse
evento esportivo;
- estimular a competência do trabalho em equipe e a participação ativa dos alunos;
- incorporar valores individuais e sociais pela pratica de competição saudável;
- propiciar a integração dos alunos;
- identificar e estimular a liderança positiva no trabalho coletivo;
- promover diversificadas oportunidades de aprendizagem em espaços diferenciados e
atividades lúdicas;
- identificar a aplicação dos conteúdos escolares na vida cotidiana, no caso na copa do
Mundo de Futebol;

Metodologia
Mobilizar toda a escola na produção de painéis, textos, exposições teatrais,
apresentação de seminários, além da decoração das dependências da escola de acordo
com os símbolos e cores que despertam o sentimento de patriotismo.

Recursos
Material didático, Sala de Multimídia, Sala do Acessa Escola, Meios

de

Comunicação (TV, Internet e outros).

Avaliação
Será fundamentada na observação diária do envolvimento dos alunos na
preparação e desenvolvimento das atividades. Se espera que haja grande envolvimento
de todos, equipe gestora, professores, alunos e funcionários. Que esse trabalho possa
representar uma oportunidade para se conhecer melhor as características físicas,
econômicas, políticas e sociais dos países envolvidos, por meio de um trabalho pautado
pela interdisciplinaridade.
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PROJETO SARAU - POESIA, DANÇA E MÚSICA
Responsáveis: Professores da Sala de Leitura
Público alvo: alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio

APRESENTAÇÃO
O projeto Sarau Literário tem como objetivo contribuir para que os alunos
conheçam e utilizem elementos constitutivos da linguagem de forma reflexiva e funcional.
Poesia é uma forma de se expressar e transmitir sentimentos, emoções e
pensamentos. Antigamente, as poesias eram cantadas, acompanhadas pela lira, um
instrumento musical muito comum na Grécia antiga. Por isso, diz-se que a poesia
pertence ao gênero lírico.
O dia 14 de março é considerado o Dia Nacional da Poesia, pois foi nesta data
que nasceu o grande poeta brasileiro Castro Alves. Poeta romântico, Castro Alves morreu
de tuberculose em Salvador – BA - em 06 de julho de 1871, com apenas 24 anos. O
poeta escreveu obras clássicas como “Navio negreiro” e “Espumas flutuantes”.

Objetivo geral:
Pretende-se, por meio deste projeto, não só envolver a comunidade escolar em
atividades de leitura, mas divulgar que há várias possibilidades para despertar o gosto
pela leitura e para tanto, existem diversas teorias que tratam do assunto e que nos
mostram que, apesar das dificuldades, há vários meios estratégicos para levar os alunos
a adquirirem o gosto e o hábito de ler.

Objetivos específicos:
Compreender a linguagem como forma de expressão e comunicação;
Ampliar o repertório linguístico e literário;
Oportunizar o uso da linguagem em diversas situações;
Valorizar e aperfeiçoar a oralidade;
Aprender a expressar-se num grupo;
Despertar no aluno o gosto pela leitura;
Desenvolver no aluno o comportamento leitor.
Recitar poesias;
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Envolver a comunidade externa na execução e apresentação de músicas;

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Para realização do Sarau Literário serão utilizadas metodologias diversificadas
como: aula dialogada, pesquisas, produção de poesias, textos diversos, leituras de vários
gêneros textuais; apresentações musicais.

AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será contínuo, diagnóstico e processual e acontecerá no
decorrer do desenvolvimento do projeto, tendo como critérios as habilidades e
competências desenvolvidas pelos alunos, no decorrer das atividades em classe e
extraclasse, apresentação dos trabalhos em grupo e individual durante a preparação e
execução do Sarau Literário na Unidade Escolar.

FESTIVAL DE CURTAS METRAGENS "SE LIGA MANÉ" DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE DE FERNANDÓPOLIS

Projeto de desenvolvimento de vídeos relacionados à temática ambiental

Período de realização
Maio de cada ano letivo

Professores orientadores
Cleudineya AP. Lopes F. Souza
Rosângela AP. de Souza

Público alvo
Alunos do Ensino Fundamental e Médio

Justificativa
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Vivemos um momento em que as questões ambientais assumem um grau de
importância nunca visto. Em decorrência do sistema socioeconômico em vigência, os
problemas ambientais vêm tomando dimensões cada vez mais alarmantes, com
repercussões em níveis local, nacional e global. Há que se tomar ciência de que a
degradação ambiental inevitavelmente significa perda de qualidade de vida. Portanto,
essa questão requer atitudes que levem ao desenvolvimento de ações que possam ser
condizentes com a sustentabilidade ambiental. Nesta premissa, a escola deve ser tomada
como ambiente propício para o trabalho de conscientização de todos e, de modo especial,
o alunado, em relação ao desenvolvimento de procedimentos corretos do ponto de vista
ambiental. Assim, a participação no evento Festival de Curtas Metragens “Se Liga
Mané” oportuniza, de forma bastante descontraída, o envolvimento dos alunos na
reflexão a respeito desse tema tão recorrente, tendo como produto final a produção de um
vídeo cujo conteúdo deve tratar da relação homem meio ambiente.

Objetivo Geral

Levar o aluno a refletir sobre a necessidade da tomada de atitudes condizentes
com a sustentabilidade ambiental.

Objetivos específicos

- Fazer com que o aluno se interesse pelas questões ambientais.
- Transformar o aluno num agente de divulgação de medidas ambientalmente corretas.
- Estimular o aluno a trabalhar com as novas tecnologias a serviço do processo de
ensino e aprendizagem, como câmeras digitais, celulares, filmadoras, computadores,
datashow e outros.
- Incentivar o aluno a adotar o espírito de solidariedade por meio do trabalho em equipe.

Procedimentos metodológicos

- Observação do vídeo vencedor do I Festival “Se Liga Mané” de 2011, na sala de
multimídia.
- Conversa em sala de aula a respeito dos problemas ambientais e a necessidade da
tomada de medidas ambientalmente corretas.
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- Reuniões, extra sala de aula, entre os alunos, visando a organização das etapas a
serem cumpridas na montagem do vídeo.
- Concretização do trabalho.
- Organização de um evento interno para a exibição dos vídeos produzidos visando a
escolha daqueles que serão os vencedores nesta UE e, consequentemente, indicados
para a participação no evento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Fernandópolis.

Recursos materiais
Câmeras digitais, celulares, filmadoras, computador, datashow, aparelho de som.

Avaliação

Embora a produção do vídeo não tenha sido imposta como um ato obrigatório,
espera-se que haja uma satisfatória participação dos alunos e, sobretudo, que esse fato
resulte numa oportunidade que viabilize a reflexão, seguida de ações que testemunhem
uma mudança de postura em relação ao meio ambiente.
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