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Quem sabe não vai sair daqui uma geração capaz de, generosamente,
gerar uma cidade eficiente e humana para todos?
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I - PROPOSTA PEDAGÓGICA

“O universo educativo vai além dos muros da escola. Ele envolve alunos e professores, pais famílias, amigos, parentes, vizinhança. Todos estão direta ou indiretamente ligados ao processo e, por isso, vão de alguma forma influenciar na
formação das novas gerações” (REVISTA IDEIAS 32, p. 27).
Paulo Alexandre Barbosa

A educação em nossa escola constituirá em um processo formativo intencional, sistemático,
planejado e permanente para crianças, adolescentes, jovens e adultos, durante um período contínuo e extensivo
de tempo, diferindo de processos educativos que ocorrem “na vida familiar, na convivência humana, no trabalho”, bem
como “nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”, conforme expresso no artigo 1º
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Esta é a escola de sucesso; a que garante a todos os
alunos uma trajetória escolar bem sucedida, sem obstáculos, sem tropeços e sem voltas.
Ao elaborarmos nossa Proposta pedagógica, há vários anos temos tido como princípio motivador/orientador de nossa escola, a formação integral e a “Inclusão”, não só de alunos portadores de necessidades especiais, mas sim de toda a nossa clientela escolar.
Podemos denominar de mapas essa Proposta Pedagógica, que neste instante nos reporta a
Rubem Alves, “A construção de mapas é, talvez, nosso primeiro impulso de aprendizagem na vida. Os mapas são criados para
marcar os caminhos, trilhas por onde caminhar no espaço abstrato do mundo. Servem para nos levar do lugar onde estamos para o
lugar onde desejamos ir”.
As ideias de educação integral estão presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA (Lei 8069/1990), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 9394/1996) e no Plano
Nacional de Educação (Lei 10.172/2001).
No primeiro documento é explicitado o direito da criança e do adolescente à proteção integral e a uma política de atendimento dos seus direitos e necessidades, concretizadas através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais. No seu artigo 53, é apontado que:
“A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”.
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Nessa perspectiva, a educação tem como objetivo o desenvolvimento de crianças e adolescentes em todas as dimensões, ou seja, uma educação que não se atenha apenas a uma perspectiva, mas que considere a diversidade do sujeito e das experiências que ele vivenciará.
A construção do nosso projeto político pedagógico desvia o eixo do planejamento educativo
do nível central para o nível da escola, dando-lhe maior autonomia e abertura para a realização de experiências
inovadoras e desafiadoras.
Em virtude das discussões desenvolvidas na Escola Estadual “Saturnino Leon Arroyo”, verificou-se a necessidade de retomar um projeto global que norteasse as ações do coletivo. Portanto, a integração
desse amplo projeto através de um eixo de ligação é um propósito e um desafio do coletivo da escola.
Após vários momentos de discussões pedagógicas/administrativas, ficou definido que o eixo do projeto político pedagógico será o pautado nos princípios de Jacques Delors, lançado pela UNESCO para
o século XXI: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser e as metas estabelecidas para a concretização desses princípios seriam: “Melhoria da qualidade de ensino, atingir o Conceito de Cidadania no
sentido mais amplo da palavra e alcançar a Interdisciplinaridade” esse eixo passará a nortear toda prática pedagógica, e
levará à reestruturação dos projetos já existentes e projetos especiais, integrados aos objetivos da escola.
Atrelados a esses quatro pilares de Jacques Delors, o Parecer CNE/CEB n. º 04/1998 - Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, o Parecer CNE/CEB n. º 15/1998 - Diretrizes Curriculares
para o Ensino Médio, reforçam que a organização da escola deverá ser sempre coerente com os princípios:
Estéticos – sensibilidade (reconhece nuances e variações no comportamento humano), criatividade (estimula a curiosidade, o espírito inventivo, a disciplina para a pesquisa e o registro de experiências e
descobertas), diversidade de manifestações artísticas e culturais (reconhecendo a imensa riqueza da nação brasileira em seus modos próprios de ser, agir e expressar-se.).
Princípios Políticos – direitos e deveres de plena cidadania (introduzirão o aluno na vida em
sociedade, que busca a justiça, a igualdade/equidade e a felicidade para o indivíduo e para todos), do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática; (criticidade estimulará a dúvida construtiva, análise de padrões em
que direitos e deveres devam ser considerados, na formulação de julgamentos)
Princípios Éticos – autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito aos bens comuns
(somente assim a Ética fará parte da vida cidadã dos alunos).
Para o fortalecimento e a realização dessa proposta pedagógica, há a necessidade de trabalharmos com cinco diferentes dimensões da gestão escolar, que deverão ser consideradas a partir de alguns indicadores sugeridos. Essas dimensões são: Gestão de Pessoas; Gestão Participativa; Gestão Pedagógica; Gestão de
Resultados Educacionais e Gestão de Serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros;
Esperamos que a escola possa resgatar o papel que dela se espera: ao invés de meramente
instrutiva, seja também formadora e socializadora. Que ela ofereça um espaço de construção e crie situações de
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aprendizagem que partem da problematização do que o aluno sabe e o ajudem a desenvolver capacidades, habilidades, atitudes, valores e vivência de um currículo com ideais de ética, justiça, respeito, amor, etc. Um currículo de lutas pelo direito a uma vida digna em que todos possam questionar e superar a exclusão social e toda
forma de preconceito. Uma escola onde educadores e educandos possam construir a esperança num projeto de
vida em que a alegria seja a tônica do viver.
Pretendemos que esse projeto estabeleça com clareza, as diretrizes filosóficas que nortearão
o processo ensino-aprendizagem na escola, isto é o “aprender a aprender”, de acordo com as orientações globais
da política educacional proposta pelos governos federal e estadual.
A permanência dos alunos na escola é hoje um dos grandes desafios a serem enfrentados por
todos na educação brasileira: órgãos governamentais, comunidades e equipes escolares. Embora as causas da não
permanência sejam múltiplas, cabe enfatizar entre elas, a falta de acolhimento dos alunos pela escola, uma vez
que, de certo modo, esse fator condiciona os demais.
A falta de acolhimento é originada, muitas vezes, pelo fato de a escola não reconhecer a diversidade da população a ser atendida, com a consequente diferenciação na demanda. O não reconhecimento da
diversidade faz com que toda e qualquer situação que não esteja dentro de um padrão previsto seja tratada como
problema do aluno e não como desafio para a equipe escolar. Reconhecer a diversidade e buscar formas de acolhimento requer, por parte da equipe escolar, disponibilidade, informações, discussões, reflexões e, algumas vezes, ajudas externas.
Contribuir para o processo de acolhimento dos alunos não é tarefa simples, pois envolve lidar com emoções, motivações, valores e atitudes do sujeito em relação ao outro, suas responsabilidades e compromissos.
A realização do acolhimento e da socialização dos alunos pressupõe o enraizamento da escola na comunidade. A interação entre equipe escolar, alunos, pais e outros agentes educativos possibilita a construção de projetos (sociais, culturais e esportivos), que visam a melhor e mais completa formação do aluno. A
separação entre escola e comunidade fica demarcada pelas atribuições e responsabilidades e não pela realização
de um projeto comum.
A ampla gama de conhecimentos construídos no ambiente escolar ganham sentido quando
há interação contínua e permanente entre o saber escolar e os demais saberes, entre o que o aluno aprende na
escola e o que ele traz para a escola. O relacionamento contínuo e flexível com a comunidade favorecerá a compreensão dos fatores políticos, sociais, culturais e psicológicos que se expressam no ambiente escolar.
O relacionamento entre a escola e a comunidade pode ainda ser intensificado, constantemente com a colaboração dos colegiados e instituições auxiliares, canais legais e legítimos de comunicação, tendo
como objetivo criar ambientes culturais diversificados que contribuam para o conhecimento e para a aprendizagem do convívio social.
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Assim, podemos afirmar em relação aos órgãos representativos dos diferentes segmentos escolares que:
“Dentre as formas de participação da comunidade nos processos decisórios das instituições de ensino, destacamos a que se dá através dos órgãos representativos existentes,
especificamente a Associação de Pais e Mestres (APM) e o Conselho de Escola
(CE), principalmente por contarem em seu quadro com representantes dos diferentes
segmentos escolares” (OLIVEIRA; SILVA, 2005, p. 21).

Os membros de nossos colegiados/instituições e comunidade extra escola, estão ativamente
nos ajudando na formação de novas gerações. Neste sentido, reportamo-nos ao citado por Barbosa, no brilhante
texto, A escola da cidadania, “O universo educativo vai além dos muros da escola. Ele envolve alunos e professores, pais famílias,
amigos, parentes, vizinhança. Todos estão direta ou indiretamente ligados ao processo e, por isso, vão de alguma forma influenciar na
formação das novas gerações” (REVISTA IDEIAS 32, p. 27).
A Sala de Leitura apresenta como um dos espaços privilegiados de desenvolvimento das
competências e habilidades de leitura e escrita, bem como a formação social do educando que atualmente não
pode prescindir do atendimento às exigências do mundo contemporâneo que demandam acesso cotidiano a fontes de informações educativas, valorativas e culturais, atualizadas e diversificadas. Tudo isso expande os horizontes e limites do espaço formativo, desperta nas pessoas a preocupação para os diferentes tipos de problemas
sociais, oferece-lhes espaços para as ações diretamente interligadas à “Cultura da Paz”, cultura esta tão debatida e
defendida por todos nós.
Desenvolver a “Cultura da Paz”, em nossa Unidade Escolar, já não é algo tão difícil como há
alguns anos, quando tínhamos a presença, entre nós, de integrantes de “gangues” de diferentes regiões da cidade,
com grandes índices de agressividade e indisciplina. Com a figura do Professor Mediador Escolar e Comunitário,
podemos vivenciar mudanças nas relações da escola com a comunidade/sociedade, aproximando-os da instituição de ensino e dos educadores.
Quanto ao fenômeno Bullying existente hoje na Unidade Escolar, pretendemos envolver educadores na elaboração e execução de projetos educacionais e sociais com o objetivo de prevenir e resolver o
problema, preparando os educandos para um melhor exercício da cidadania.
Pretendemos na execução dessa Proposta Pedagógica difundir a proposta inserta no Estatuto
da Criança e do Adolescente, em termos gerais, é a de “querer para os filhos dos outros, o mesmo bem que queremos para
nossos filhos ”, propiciando a eles, a possibilidade do exercício de direitos elementares da cidadania.
Através da Educação Física, área do conhecimento que introduz e integra os alunos na cultura
corporal do movimento, com a finalidade de lazer, de expressão de sentimentos, afetos e emoções, de manutenção e melhoria da saúde, buscaremos garantir a todos possibilidades de usufruírem de jogos, esportes, danças,
lutas e ginásticas, em benefício do exercício crítico da cidadania, inclusive através das Atividades Curriculares
Desportivas e ou projetos esportivos.
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Através da base nacional comum, acrescida da parte diversificada e transversalmente com os
temas dos aspectos da vida cidadã, nossa meta principal é despertar o estudante para o diálogo em suas múltiplas
formas, que é, na verdade, “o fundamento do ato de educar”, ajudando-o a compreender-se melhor enquanto
sujeito, permitindo-lhe construir significados pessoais acerca do sentido de sua existência.
O compromisso da comunidade necessitará deixar de ser somente participativo e interativo,
passando realmente envolver no processo de gestão. Pois nos dias atuais, deixam a desejar não por serem omissos, mas por se sentirem inferiores intelectualmente para estarem interferindo nas decisões escolares.
Esse perfil de não participação efetiva se alicerça no conceito de três pesquisadores da GEPEJA/FE/UNICAMP.
“Por outro lado, geralmente omitem o “sentimento de medo” que os pais das camadas
populares experimentam frente à instituição escolar. Além da postura de “fechamento”
que a própria escola adota em relação à participação efetiva, destacam-se outras razões:
os pais das camadas populares geralmente se sentem constrangidos em relacionar-se com
pessoas de escolaridade, nível econômico e status social acima dos seus, bem como possuem um certo “medo ao desconhecido”, por conta da “ignorância” dos usuários sobre as
questões pedagógicas e das relações formais que se dão no interior da escola, sendo tais
questões e relações vistas como assunto cujo acesso deve ser franqueado apenas aos técnicos e “entendidos” e fechado aos leigos que apenas utilizam seus serviços”. (VOLPE;
FERRARI; CAMPOS, 2005, p.29).
Neste sentido, reportamo-nos ainda a DEMO (1999, p.13), quando afirma não existir “... participação suficiente ou acabada. Não existe como dádiva ou como espaço preexistente. Existe somente na medida de sua própria
conquista”. Assim, vemos que a participação é um processo em construção, dependendo sempre da vontade pessoal e do real envolvimento de todos os profissionais e comunidade com o processo educacional.
A função da escola em proporcionar um conjunto de práticas preestabelecidas tem o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e culturais de maneira crítica e construtiva. A escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na
sociedade, buscará eleger, como objeto de ensino, conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são consideradas essenciais para que
os alunos possam exercer seus direitos e deveres.
Além de manter a organização do currículo básico, estaremos preocupados em articulá-lo
com os aspectos da vida cidadã, presentes no Parecer CNE Nº 4/98, afirmamos o novo paradigma curricular,
permitindo a alunos e professores terem acesso a conteúdos mínimos de conhecimentos e valores, facilitando,
desta forma, a organização, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas das escolas, como estabelecido nos artigos 23 a 28, 32 e 33 da LDB.
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Estaremos dessa forma proporcionando oportunidades de uma educação integral, favorecedora de formação global de nossas novas gerações, visando: Atendimento integral as diferentes necessidades de aprendizagem de cada integrante
da Unidade Escolar;
 Promoção constante do sentimento de pertinência, bem como o desenvolvimento
de atitudes de compromisso e responsabilidade para com a escola e com a comunidade, instrumentalizando-o com as competências e habilidades necessárias ao desempenho do protagonismo juvenil e à participação social;
 Exercitar e promover mecanismos voltados a cultura da paz, desenvolvimento de atitudes de auto-respeito, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo entre todos
os envolvidos intra e extra escolar;
Essa é a nossa realidade e, é com essa comunidade que estamos trabalhando, para encaminhá-las e incluí-las entre os protagonistas, conhecedores do conceito de Resiliência, para que cada um possa,
como afirmou Margarida Serrão, resistir “(...), ante a destruição, ou seja, a capacidade para proteger a própria integridade
ameaçada e a capacidade para construir uma saída vital positiva apesar das circunstâncias difíceis”. (idéias 32, p. 118).
É fundamental que a escola assuma a valorização da cultura de seu próprio grupo e, ao mesmo tempo, busque ultrapassar seus limites, propiciando às crianças e aos jovens pertencentes aos diferentes grupos sociais o acesso ao saber, tanto no que diz respeito aos conhecimentos socialmente relevantes da cultura
brasileira no âmbito nacional e regional, como no que faz parte do patrimônio universal da humanidade.
É igualmente importante que ela favoreça a produção e a utilização das múltiplas linguagens,
das expressões e dos conhecimentos históricos, sociais, científicos e tecnológicos, sem perder de vista a autonomia intelectual e moral do aluno, como finalidade básica da educação.
O conhecimento é apontado por especialistas como recurso controlador e fator de produção
decisivo de inserção social. Esse fato tende a mudar fundamentalmente a estrutura da sociedade, criar dinâmicas
sociais e econômicas, como também novas políticas.
Hoje em dia, não basta visar a capacitação dos estudantes para futuras habilitações nas especializações tradicionais. Trata-se de ter em vista a formação dos estudantes para o desenvolvimento de suas capacidades, em função de novos saberes que se produzem e que demandam um novo tipo de profissional.
Essas relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação e,
mais do que nunca, a máxima “aprender a aprender” parece se impor à máxima “aprender determinados conteúdos”.
Isso significa novas demandas para a educação básica, em que se destacam os conteúdos que
façam sentido para o momento de vida presente, e que, ao mesmo tempo, favoreçam o aprendizado de que o
processo de aprender é permanente. Para tanto, é necessária a utilização de metodologias capazes de priorizar a
construção de estratégias de verificação e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a constru-
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ção de argumentação capaz de controlar os resultados desse processo, o desenvolvimento do espírito crítico
capaz de ampliar a criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos das explicações propostas.
Metodologias que promovem essas capacidades favorecem também o desenvolvimento da
autonomia do sujeito, o sentimento de segurança em relação às suas próprias capacidades, interagindo de modo
orgânico e integrado num trabalho de equipe e, portanto, sendo capaz de atuar em níveis de interlocução mais
complexos e diferenciados.
A avaliação na escola será de caráter formativo, porque a avaliação formativa serve a um projeto de sociedade pautado pela cooperação e pela inclusão, em lugar da competição e da exclusão; Uma sociedade
em que todos tenham o direito de aprender.
Para que a avaliação sirva à aprendizagem é essencial conhecer cada aluno e suas necessidades. Assim, o professor poderá pensar em caminhos para que todos alcancem os objetivos.
Pensar na organização de ambientes escolares e entornos aprendentes, reflete, portanto, uma
mudança de concepção do processo de ensino aprendizagem, que resulta das discussões mais recentes sobre
como se dá esse processo. Essas discussões apoiam-se em uma outra forma de olhar para a construção do conhecimento humano, que se impõe no mundo atual, em acelerada transformação.
Na Escola Estadual Saturnino Leon Arroyo, os ambientes aprendentes integram o projeto
pedagógico da escola e é uma proposta de interação, que inclui trocas afetivas, formação de hábitos e respeito
mútuo.
O processo de aprendizagem nas diferenças áreas do conhecimento será respaldado no desenvolvimento de habilidades básicas e para a superação das dificuldades encontradas, para a consolidação de
aprendizagens efetivas e bem sucedidas para todos os alunos, será necessário o real envolvimento de todos os
integrantes da equipe escolar, no sentido de garantir momentos e oportunidades constantes em nosso dia-a-dia.
[...] não creio que os alunos simplesmente não estejam aprendendo nada. Não posso crer. Quando vejo os resultados de um SAEB, por exemplo, que é uma avaliação nacional, independente, e com uma
metodologia que não implica que a criança tenha decorado isso ou aquilo, o desempenho dela é bom
para uma situação de prova para a qual ela não se preparou. Ela não teve o programa na mão, mas
vai lá e responde. Não dá para esperar que responda cem por cento, porque é uma prova para a qual
ela não se preparou. E o desempenho dos alunos é bem razoável. E eu diria que em alguns casos é
bom. Então, não dá para acreditar que essas crianças não estejam aprendendo nada. A não ser que
eu queira ofender profundamente os professores que estão em sala de aula. E ofender profundamente
os diretores. (GATTI, 2003)

Em resumo, busca-se um ensino de qualidade capaz de formar cidadãos que interfiram criticamente na realidade para transformá-la e não apenas para que se integrem ao mercado de trabalho.
Finalmente, para que possamos construir uma escola de sucesso, há necessidade de que todos os envolvidos invistam em capacitações e treinamentos, contribuindo ativamente para que a educação possa
ocorrer nas salas de aula, nos corredores, no pátio, na entrada e saída de alunos e nos demais ambientes da esco-
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la, sempre visando obter sucesso nos resultados em direção à melhoria da “Qualidade Educacional (...) cuja implantação requer inovação e a inovação exige talento. O talento se obtém através da criatividade, do conhecimento, do compromisso e da
visão empreendedora das pessoas envolvidas no processo educativo”.
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II - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR:Pelo Decreto nº 50.537, de 11/10/1968, Roberto Costa de Abreu Sodré, então Governador
do Estado, criou o “COLÉGIO ESTADUAL DE FERNANDÓPOLIS” que continuou funcionando provisoriamente no GESC “Coronel Francisco Arnaldo da Silva”. Abaixo o decreto de criação.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

III - HISTORICIDADE DA UNIDADE ESCOLAR
1. Nome original da escola: COLEGIO ESTADUAL DE FERNANDÓPOLIS
2. Nome atual da escola: ESCOLA ESTADUAL “SATURNINO LEON ARROYO”
3. Endereço ORIGINAL da escola: Av. Milton Terra Verdi, 190 - Bairro: Jardim América
4. Endereço ATUAL da escola: Rua Bahia, 265 – Jardim Bela Vista
5. Telefone(s) Fax: (17) 3442-2310 - (17) 3463-1912
6. E-mail: e026979a@see.sp.gov.br
7. Código:- CIE – 026979
8. Código FDE – 08.67.107
Instalação:Em 10/05/1967 foi instalada no prédio do “Grupo Escolar Coronel Francisco Arnaldo da
Silva” uma extensão do “Instituto de Educação de Fernandópolis”.
Criação:Pelo Decreto nº 50.537, de 11/10/1968, Roberto Costa de Abreu Sodré, então Governador
do Estado, criou o “COLÉGIO ESTADUAL DE FERNANDÓPOLIS” que continuou funcionando provisoriamente no GESC “Coronel Francisco Arnaldo da Silva”.

IV – ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
Após todos os procedimentos de criação a escola, começa a funcionar na seguinte conformidade:Primeiro Funcionário: – No início de seu funcionamento, a escola contou com a colaboração do funcionário Hélio Machado da Costa, escriturário do I.E.E. de Fernandópolis, designado para prestar serviços junto à Secretaria do Colégio Estadual de Fernandópolis.
Primeira Diretora:- Por ato do Sr. Secretário da Educação a partir de 27/01/1969, a Sra. Iuri
Narita – Professora secundária (Português), foi designada para responder pela direção da Unidade Escolar, conforme publicação no DOE de 06 de março de 1969, página 13.
Primeiro Inspetor Escolar:- em 31 de janeiro de 1969, o Sr. Oflaviano Martins Rodrigues,
inspetor escolar, fez sua 1ª visita em nossa escola.
No primeiro ano de funcionamento, o corpo discente se constituiu de 363 alunos, distribuídos em 09 classes, na seguinte conformidade: 01 – Classe de 1ª série ginasial com 041 alunos;
 02 – Classes de 2ª série ginasial com 082 alunos;
 03 – Classe de 3ª série ginasial cm 115 alunos;
 01 – Classe de 4ª série ginasial com 042 alunos;
 02 – Classes de 1º ano colegial com 083 alunos
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A formação da primeira equipe de professores foi assim constituída:Professores
Antônio Roberto Abdalla
Cármine Peliélo

Disciplinas
Ciências F. Biológicas
Artes Aplicadas

Cleide Ignês Polachini Peres

Português/Inglês

Irene Bilries

Matemática

Jesus Meleiro de Barros

Matemática

Leonor Aparecida A. Nazareth Fares

Psicologia

Maria Aparecida Marcondes

História

Maria Inês Medeiros Mussi

Francês

Maria Isabel Ortega Boschi

Português

Maria Luísa Miranda Galo

Português

Orivaltes Angeluci

Artes Ind. Masc.

Silde Colagrossi Pessini
Sílvia Guimarães

Geografia
Educação Musical

Sinsei Iziara

Ciências F. Biológicas

Ziloá Aparecida Beran

Desenho e Educação Artística

Zoé Massae Okamoto

Ciências F. Biológicas

Mudança de Endereço:Em fevereiro de 1970, o estabelecimento de ensino mudou-se, provisoriamente, para o prédio do GESC “Afonso Cáfaro”, onde funcionou até 24 de julho de 1973, quando se mudou para as novas e definitivas instalações, na Rua Bahia, 105 (hoje 265) no Bairro Bela Vista.
Denominação:Pela Resolução S.E. nº 22 de 26/01/1976, publicada no D.O.E. de 27/01/1976, houve a
fusão do Colégio Estadual de Fernandópolis com o GESC “Vila Nova” de Fernandópolis, e a escola passou a
ser denominada “ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE FERNANDÓPOLIS”.
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Por iniciativa do Deputado Estadual, Sr. Ademar de Barros, em 03/12/1976 foi publicado
no D.O.E., a Lei n.º 1.188, de 02 de dezembro de 1976, que “Dá a denominação de “Saturnino Leon Arroyo” a Escola
Estadual de 1º e 2º graus de Fernandópolis. (vide biográfia do Patrono – Página 14).

Em fevereiro de 1996, com a reorganização das escolas instituída pelo Decreto nº 40.473, de
21/11/1995, regulamentada pela Resolução S.E. nº 37 de 24/04/1996 as classes do Ensino Fundamental – Ciclo
I, são remanejadas para a EEPG “João Garcia Andreo”, permanecendo na escola a clientela do ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Com a Resolução S.E. nº 136 de 08/07/1999 foi autorizada a transferência das classes de
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - TELESSALAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO da
Escola Estadual “José Belúcio” para a Escola Estadual “Saturnino Leon Arroyo”
Com o Decreto nº 44.449, de 24/11/ 1999 que dispôs sobre a tipologia das escolas da rede
estadual de ensino da S.E. a escola passou a ser denominada Escola Estadual “SATURNINO LEON ARROYO”.
Atendimento hoje:Ensino Fundamental – Ciclo – II – Ensino Regular e Educação de Jovens e Adultos
Ensino Fundamental – Manhã – Ciclo – II

Ensino Fundamental – Tarde – Ciclo – II

07h00min – 12h20min

12h30min – 17h50min

05 Classes

08 Classes

Ensino Fundamental – Noite - Ciclo – I - EJA
19h00min – 23h00min
02 Classes
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Ensino Médio - Ensino Regular e Educação de Jovens e Adultos
Ensino Médio Diurno – Manhã

Ensino Médio Diurno – Tarde

07h00min – 12h20min

12h30min – 17h50min

06 Classes

03 Classes

Ensino Médio Noturno – Regular

Ensino Médio Noturno - EJA

19h00min – 23h00min

19h00min – 23h00min

03 Classes

03 Classes

01 - SAPE - Sala de Atendimento Pedagógico Especializado – DV
01 - SAPE - Sala de Atendimento Pedagógico Especializado - DA
01 - SAPE - Sala de Atendimento Pedagógico Especializado – DF

 Equipe de Gestão
Adélia Menezes da Silva – Dirigente Regional de Ensino
Irma Aparecida Milani Guarnieri – Supervisor de Ensino
Carlos Antônio de Jesus Cabral – Diretor de Escola
Valdelice Maria Gonçalves – Vice – Diretor
Ademir Couto Ângelo – Coordenador – Ensino Fundamental
Valdinéia Terezinha Nunes Rossanese – Coordenador Ensino Médio
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V – HISTÓRICO DO PATRONO:-

Natural de Paraledade de San Romã, província de Estremadura, Comarca de Cáceres na Espanha, Saturnino Leon Arroyo “Yayo”, como era chamado pelos netos, nasceu em onze de fevereiro de 1894,
filho de Eugênio Leon Arroyo e de Matina Leon. Viveu dezoito anos na Espanha, onde trabalhou como mineiro
em minas de carvão. Imigrou de sua terra natal para a Argentina, onde permaneceu oito meses, para trabalhar no
corte de trigo. Trabalhou depois na cozinha e limpeza em navios, pois não tinha dinheiro para pagar passagens.
Nesse período, recebeu um convite de seu primo Juan Pedro Leon para vir ao Brasil e na cidade paulista de Monte Azul em 1912, construiu sua primeira morada, local onde estabeleceu-se como comerciante. Adquiriu dois armazéns e uma fábrica de bebidas com produção de cerveja espanhola. Casou-se em 1916
com a Senhora Radegundes Gallego, também espanhola. Teve quatro filhos nessa cidade: Francisco, Emília Vicente, Martina e Hermínio.
No ano de 1928, Saturnino Leon Arroyo transferiu sua residência para Vila Novais perto de
Catanduva, com a intenção de ampliar seu comércio. Nessa Vila, teve seu quinto filho, Beatriz. Nesse período,
veio a falência devido à queda da bolsa de valores de Nova Iorque, que o obrigou a mudar-se para Catanduva,
lugar onde permaneceu de três a quatro anos e aí teve seu sexto filho: Lurdes.
Morou na Capital paulista e na sequência em Olímpia por dois anos, e lá adquiriu um hotel;
conheceu Joaquim Antônio Pereira e Francisco Arnaldo do da Silva, dois espíritos também aventureiros que
convenceram Saturnino Leon Arroyo a transferir sua residência para o sertão araraquarense.
Em 08 de setembro de 1937, adentrava as terras da fazenda Santa Rita que pertencia então a
Joaquim Antônio Pereira de cuja propriedade comprou uma pequena parte. Morava num rancho de sapé em
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precárias condições, Passou por muitas adversidades, chorava às escondidas para que a família não sentisse em
suas lágrimas sintomas de derrota. Mesmo assim, dotado de espírito de bandeirante, com sua família trabalhava a
terra, e essas lágrimas talvez tenham umedecido o viço da esperança e pertinácia desse homem , pois como resultado, conseguiram levantar um pequeno capital proveniente de três colheitas.
No início de 1939, Joaquim Antônio Pereira convidou para uma reunião Saturnino Leon Arroyo, Coronel Francisco Arnaldo da Silva, Américo Messias dos Santos, Coronel Afonso Cáfaro e anunciou sua
intenção de fundar uma vila, no que teve o apoio de todos.
Saturnino Leon Arroyo, cansado de presenciar a família sofrer, por nunca antes terem morado numa casa de sapé, conseguiu, após muitas lutas e esforços, locar uma casa de madeira. Parou de trabalhar
a terra e decidiu montar um pequeno comércio, uma vendinha na então Vila Pereira. E foi desse pequeno comércio, além de muita garra e perseverança, que tornou-se um forte comerciante fernandopolense.
Saturnino Leon Arroyo foi um homem lutador, honrado, amigo querido, amado pelos familiares, esportista, campeão da modalidade “frontão” (jogo natural da Espanha). Também foi elevado e iniciado ,
no dia 22 de abril de 1949 , no grau de Mestre Maçom da Loja Benjamim Reis de Fernandópolis, de que ele era
membro ativo.
Entre as obras construídas na época, a mais importante com a qual Saturnino Leon Arroyo
colaborou foi a fundação da Capela da cidade, em que foi auxiliado por vários outros moradores.
Findou seus dias nessa terra em 05 de novembro de 1968.
Por iniciativa do Deputado Estadual, Sr. Ademar de Barros, através de Lei n.º 1.188, de 02

de dezembro de 1976, a Escola Estadual de 1º e 2º graus de Fernandópolis, passa a denominar-se “Saturnino Leon Arroyo”.
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VI – HISTÓRICO/PERFIL DA UNIDADE ESCOLAR:A Escola Estadual “Saturnino Leon Arroyo” está localizada em Fernandópolis, município
distante a 555 km da capital, ao Noroeste do Estado de São Paulo, com uma área de 545 Km 2 (já definida quando da instalação do município) e uma população de 64.707 habitantes, distribuindo-se em maioria absoluta na
zona urbana, no Bairro Bela Vista. Este bairro é povoado por moradores antigos da cidade, inclusive contando
com famílias tradicionais e algumas participantes dos primeiros anos de sua fundação da cidade.
Assim, podemos caracterizar o bairro como constituído de pessoas na faixa da 3ª idade, ou
seja, com seus filhos todos em Universidades/Faculdades ou já formados profissionalmente. Podemos considerar nosso entorno escolar com famílias das classes A, B e C.

As poucas crianças e/ou adolescentes moradores dos arredores da escola estão freqüentando
escolas privadas (existem duas em nossos arredores) ou outras escolas centralizadas e com histórico tradicional
na educação desse município.
Sendo assim, nossa clientela escolar é composta em quase sua totalidade de moradores dos
diversos bairros periféricos de nossa cidade, apresentando extremas necessidades financeiras, prejudicados em
todas as instâncias nas políticas públicas sociais.
O baixo poder aquisitivo dos responsáveis por nossos alunos compromete o orçamento domiciliar, uma vez que “o mercado de trabalho não conseguiu estabelecer uma situação de emprego formal (...), ao contrário, criou-
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se um mercado “altamente flexível” com situações completamente diferenciadas e, em grande medida, precária”. (SEGNINI, 2000,
p. 74).
Nesse cenário, observamos também, que os responsáveis pelos nossos alunos são, em grande
parte, ex-moradores da zona rural, que com a desvalorização da agricultura e pecuária, migraram para a cidade à
procura de melhor qualidade de vida, o que, muitas vezes, piorou a situação de empregabilidade e consequentemente, a situação financeira.
Assim, essa nova população urbana aglomerou-se nas periferias da cidade, sem, contudo,
prosperar. No início da década de 1980, com a falta de políticas públicas no setor habitacional, formou-se este
contingente de pessoas vivendo em condições precárias.
Nesse contexto sócio-econômico, pesquisas mostram que a maioria dos jovens ocupados
não consegue conciliar a formação escolar e a profissional, confirmado pela imprensa escrita.
“Estudos apontam a fragilidade dos jovens principalmente de baixa renda.
São necessárias políticas públicas que permitem que o jovem continue a estudar
e aumente sua escolaridade antes de ingressar no mercado de trabalho”, afirmou Patrícia Lino Costa, economista do Dieese. (Folha de São Paulo de
14/09/2006 – página B-1).
As pesquisas citadas acima mostram e fortalecem bem a falta de expectativas, “o desemprego por
desalento, o trabalho temporário, as novas formas de vinculação com o emprego, a própria perda de interesse e motivação, segundo os
níveis de remuneração, e segundo novas exigências com a qualidade do trabalho”. (DOWBOR, 2002, p. 5). Portanto, para o
melhor sucesso dos alunos com os estudos, é urgente e necessário a implantação de novas políticas sociais voltadas à juventude, mediatizada por uma didática específica a essa clientela.
Com isso, ocorrem os conflitos sociais que se articulam e movimentam o cotidiano escolar.
Somam-se a essa realidade, a mudança no sistema de trabalho.
Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente esteja em vigor há mais de 20 anos, há o
grande nó: o trabalho infantil deixou de existir, fora de casa, mesmo assim, de maneira suplementar, algumas
crianças ajudam nos afazeres domésticos, inclusive às mães que chefiam as famílias, cujo índice gira em torno de
65% de nossa clientela.
Além disso, sentimos que as famílias de nossos alunos estão sempre muito distantes das atualidades, dos jornais, da Internet, da TV a cabo, do computador, do Note Book, ...; contudo, bem próximas das
emissoras de AM, que por meio de programas populares e populistas, os encaminham e direcionam de acordo
com seus interesses.
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VII – PERFIL DO MUNICÍPIO
Distante da capital 555 km, Fernandópolis localiza-se à Noroeste do Estado, com uma área
de 545 km2 (já definida quando da instalação do município) e uma população de 64.707 habitantes, sendo 31.517
homens e 33.190 mulheres, distribuindo-se 62.725 urbanos e 1.982 rural, dos habitantes 91.6% são alfabetizados,
ou seja, 48.138, (fonte censo 2010).
Emancipada em 1944, Fernandópolis localiza-se no planalto ocidental paulista, estando a
uma altitude de 535m; tem clima tropical quente úmido, com estações bem definidas; topografia plana, levemente ondulada; solo de formação Bauru, latossolo vermelho escuro, fase arenosa.
Tem como vias de acesso à capital do Estado a rodovia Euclides da Cunha (SP 320) / Washington Luís (SP 310) / Anhanguera ou Bandeirantes. É servida por linhas regulares de ônibus tanto para a
Capital, quanto para cidades, como São José do Rio Preto, Americana, Campinas, além da conexão com municípios vizinhos ou do interior do Estado, também com Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.
Fernandópolis acha-se ligada à Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, pelas pontes rodoviária
sobre o Rio Grande, e Rodo-ferroviária sobre o Rio Paraná respectivamente, próximo a Santa Fé do Sul. Distante 100 Km do Estado de Mato Grosso do Sul e 80 Km do Estado de Minas Gerais. (Fonte: Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística/Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE – Prefeitura
Municipal de Fernandópolis).
Cidade de médio porte, cuja comunidade tem características típicas agro-rural, predominando
a mão de obra não especializada, destacando atividades do setor primária e pequena parcela no setor terciário.
Nossa região tem predominância da cultura e tradição italiana, passando por uma fase de
grande transformação com a instalação de cursos universitários com grande migração de jovens, e com o término
da construção da ponte Rodo - Ferroviária, sobre o Rio Paraná, ligando o nosso estado à região centro-oeste,
passamos a ser o corredor do mercosul.
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VIII – NOSSOS DOS DISCENTES
Ao concordarmos com o Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB – 9.394/96, quando estabelece que “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais”, estamos em nossa “Instituição de ensino”, o “locus” verdadeiramente responsável pela
educação formal, proporcionando oportunidades para que os discentes da Unidade Escolar possam estar em
contato e com livre acesso às informações necessárias à sua educação, ao seu desenvolvimento enquanto pessoa,
ao seu preparo para o exercício de cidadania e à sua qualificação para o mundo do trabalho.
Quantos e quem são nossos discentes?:
Números – 01/03/2011

Períodos

Série

Classes

Alunos

Manhã

Tarde

5ª – EF - Regular

04

98

00

04

6ª – EF - Regular

03

89

01

02

7ª – EF – Regular

03

90

02

01

8ª – EF – Regular

03

90

02

01

1ª – EM – Regular

04

111

02

02

01

2ª – EM – Regular

04

110

02

01

01

3ª – EM - Regular

04

109

02

3º Termo – EJA - EF

02

45

01

1º Termo – EJA – EM

01

35

01

2º Termo – EJA – EM

01

42

01

3º Termo – EJA – EM

01

32

01

01 - SAPE – DV*

01

06

01

01 - SAPE - DF*

01

11

01

01 - SAPE - DA*

01

09

Total

33

877

Noturno

02

01
13

12

08

* 01 - SAPE - Sala de Atendimento Pedagógico Especializado – DV – Funciona na EMEF Profº Ivonete
Amaral da Silva Rosa em Fernandópolis
* 01 - SAPE - Sala de Atendimento Pedagógico Especializado - DF - Funciona na EMEF Profº Ivonete
Amaral da Silva Rosa em Fernandópolis
* 01 - SAPE - Sala de Atendimento Pedagógico Especializado – DA - Funciona na APADAF Associação
de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Fernandópolis
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A escola atende alunos provenientes da 10ª área de abrangência escolar. Área esta dividida pela
DER de Fernandópolis composto pelos bairros: Jardim Bela Vista, Parque Vila Nova, Benedito Guedes, Vila
Neves, Vila Bom Jesus, Vila São José, Vila Regina, Almoxarifado, Parque das Nações, Parque Industrial, Parque
Residencial São Vicente de Paula, Jardim Acapulco, Jardim Vista Alegre, Parque Paulistano, Parque Redentor,
Vila Caneca, Jardim Ipanema, além de alunos oriundos da zona rural. Atendemos também alunos da área 9ª, pois
neste setor não tem escolas estaduais, dos bairros: Jardim Água Vermelha, Nova Aparecida, Jardim Santa Catarina, Jardim Independente, Jardim Por do Sol, Vila Santa Luzia Izabel, Jardim Rosa Amarela, Residencial Liana,
Residencial Hilda Helena, Jardim Morada do Sol, Residencial Santa Bárbara e Parque Industrial II.


A estimativa do nível socioeconômico dos alunos distribuída em porcentagem de acordo com pesquisa
os classificou no global como:O nível socioeconômico dos alunos utilizando-se informações prestadas pelos mesmos e por

integrantes de seus familiares constitui um indicador usado para a classificação do seu status socioeconômico.
Com esses dados, foi construída uma escala que varia de A a E, na qual a letra A agrega os estudantes de nível
socioeconômico mais alto, e a E, aqueles de nível mais baixo, conforme segue:-

Nível socioeconômico dos alunos

Também em outros momentos de análise, através de interrogações, conversas informais, em
reuniões de pais e mestres, observações, pesquisa, etc, detectamos que os dados são reafirmados, apresentando
sempre o resultado acima descrito.
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Com relação ao sexo temos – no Ensino Fundamental – Regular, temos 200 mulheres e 180 homens,
conforme mostra o gráfico a seguir:-



Com relação à raça dos alunos:
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Os alunos que permanecem matriculados em nossa Unidade Escolar são aqueles que acreditam no potencial educativo da escola. Apostam que a escola será a grande responsável pelo futuro dos mesmos.
Ainda perdemos uma pequena parcela de crianças e adolescentes para outras instituições escolares da cidade, pois estes acreditam que escolas mais centrais podem oferecer ensino de melhor qualidade.
Entretanto é normal recebermos de volta alguns dos alunos que na busca de melhor qualidade retornam ao nosso convívio, após frustrada tentativa.
Para 98% de nossos alunos, é através da escola que os mesmos podem estar em contato com
as diferentes tecnologias atuais, proporcionando a opção do contato com o mundo virtual, pois a escola possui
um universo de 15 computadores, bem como tantos outros equipamentos (citados no item recursos físicos), à
disposição de seus alunos, bem como para a comunidade extraescolar, através do Programa Acessa Escola.
Ao que determina a legislação vigente em relação ao acesso e permanência dos alunos na escola, podemos afirmar que em nossa Unidade Escolar estamos trabalhando para que todos os alunos possam
entrar, permanecer e, ao final, saírem bem diferentes do que no momento de entrada, pois a aprendizagem com
qualidade e equidade é algo perseguido pelos atuais gestores, principalmente quando deparamos com artigos
1

como o que, nos presenteia com as palavras da renomada Doutora Heloísa Lück : “Toda profissão exige o cumprimento de certos princípios, e a gestão escolar e o magistério não são exceção. O trabalho do gestor escolar e o do professor baseia-se em
três princípios básicos: conheça o que faz, ame o que faz e acredite no que faz.” E por também acreditarmos que somos
capazes de formarmos e transformarmos o que sonhamos em realidade é que trabalhamos com esta nossa clientela, que muitas vezes está à margem de todo processo político voltado para o exercício pleno da cidadania.
No item descrição analítica dos principais processos de gestão, dentro da Gestão de Resultados Educacionais, serão mostrados os resultados escolares nos últimos anos.
Com essa realidade de discentes neste período (quadrienal) de validade deste plano de gestão,
é proposta da equipe escolar desenvolver dentro das diferentes gestões, trabalhos voltados à superação constante
do estado apático muitas vezes presente em nossos alunos e comunidade, como podem nas próximas páginas ser
analisados.

1

Heloísa Lück – A construção da competência e a trajetória profissional de gestores e professores in Gestão e Rede, nº 60, abril 2005.
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IX - RECURSOS HUMANOS
Com uma política educacional focada na melhoria da qualidade de ensino público, os últimos
governos paulistas adotaram a realização de concurso público para o exercício dos cargos de diretores e professores, garantido em nossa escola maior número de docentes e diretor efetivos. No entanto, ainda, sentimos a
necessidade de uma reestruturação, pois muitos professores para comporem suas jornadas de trabalho precisam
estar em mais de uma escola, prejudicando, assim, suas atividades e envolvimento coletivo nas Unidades Escolares.
Apesar do corpo docente ser praticamente todo efetivo, sentimos ainda algumas dificuldades
nas substituições dos titulares de cargo afastados em órgãos da Secretaria de Estado da Educação. Neste ano de
2011, com a atribuição de aulas ao Professor “F”, na sede de controle de frequência, sentimos que houve a intenção de fixar o maior número de professor na Unidade Escolar.
A estabilidade dos profissionais do magistério aliada a outras políticas de valorização, também é fator fundamental para a consolidação da escola que sonhamos. Nesse aspecto, a Unidade Escolar está
constituída com:
Núcleo de Direção – Função:Centro executivo de planejamento, organização, coordenação, avaliação e integração das diferentes atividades da Unidade Escolar:Diretor: Carlos Antônio de Jesus Cabral – Diretor de Escola Efetivo – SQC-II-QM-SE - Titular de
Cargo.
Vice – Diretor: Valdelice Maria Gonçalves – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – da Escola
Estadual “Saturnino Leon Arroyo”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designada vice-diretora, nos
termos da legislação vigente.
Coordenadores:

Ademir Couto Ângelo – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – da Escola

Estadual “Saturnino Leon Arroyo”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designado Professor Coordenador do Ensino Fundamental, nos termos da legislação vigente.
 Valdinéia Terezinha Nunes Rossanese – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE
– da Escola Estadual “Saturnino Leon Arroyo”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designada, Professor Coordenador – Ensino Médio, nos termos da legislação vigente.
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Núcleo Administrativo e Operacional – Função:Apoio Administrativo ao processo educacional e à direção da escola. Apoio ao conjunto de
ações complementares da escola, tais como:

Escrituração;



Limpeza;



Vigilância;



Manutenção;



Conservação;



Disciplina.
Funcionários Estaduais

Nº

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

Secretário

Efetivo

Superior Completo

01

Diogo Del Santo

02

Eliete de Assumpção

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

03

José Claudio Massuia

Ag. Org. Escolar

OFA

Ensino Médio Completo

04

Luciana Moreira Ferreira Azevedo

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

05

Marcelo Munhoz Alves

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Incompleto

06

Nivaldo Constantino

Ag. Org. Escolar

Efetivo

1º Grau Completo

07

Rosangela Aparecida Jiamácio

Ag. Org. Escolar

Efetivo-Readap.

Superior Completo

08

Rosimeire Vieira Sant’Anna

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

09

Vilma Aparecida Lodetti

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

Funcionários Municipais
Nº

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

01

Ariele Samari Begheline

Serv. Diversos

Municipal

2º Grau Incompleto

02

Barbara Conceição das Neves

Serv. Diversos

Municipal

2º Grau Completo

03

Marisa Eliana da Silva Brito

Merendeira

Municipal

Ensino Médio Completo

Nº

Funcionários Terceirizados – Empresa RCA – São José do Rio Preto
Nome
Cargo/Função
Sit. Func.
Escolaridade

01

Elenice Terezinha Bortoloto

Serv. Diversos

Contratado

2º Grau Completo

02

Maria Rosa Cruz da Silva

Serv. Diversos

Contratado

2º Grau Completo

03

Vitor Carlos Rocca

Serv. Diversos

Contratado

2º Grau Incompleto
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Expectativas com relação ao trabalho dos funcionários e à proposta educacional da escola
A participação de todos no processo educacional é de grande relevância, desempenhando suas funções específicas, sempre engajados num trabalho coletivo no processo de socialização da Escola.
O relacionamento de direção, professores, coordenadores, alunos e pais, entre si é de respeito, cooperação e cordialidade entre todos os membros da comunidade escolar. Em relação aos integrantes da
comunidade, é comum observarmos um atendimento sempre voltado pela qualidade dos serviços prestados.
Quanto ao quadro de funcionários intelectualmente falando são pessoas que apresentam
condições suficientes para progredirem muito em nível de escolaridade, no entanto, houve, por razões diversas,
uma certa acomodação por parte deles e preferiram permanecer no cargo que atualmente ocupam.
Nos últimos anos houve grande avanço na administração e modernização dos serviços da
Unidade Escolar – praticamente todos informatizados, já que essa era uma preocupação constante da administração anterior e continua sendo da administração atual.
Os pequenos problemas apresentados são os recursos insuficientes destinados a este setor,
que muitas vezes são serviços inflacionados pela onda da tecnologia e globalização atualmente instalada em nosso país.
Neste núcleo temos dois integrantes que compõem o Conselho de Escola, bem como dois
suplentes. Também temos representantes destes nas diferentes diretorias da Associação de Pais e Mestres da
escola.
Núcleo Docente – Função:O desenvolvimento das atividades relacionadas ao processo ensino/aprendizagem dos alunos, conforme o estabelecido na legislação vigente e principalmente no Artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB – 9.394/96, quando afirma e estabelece que, “Os docentes incumbir-se-ão de”:
“I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento,
à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade”.

Apesar de muitos cursos, HTPCs, capacitações, etc, ainda contamos com uma pequena parcela de profissionais que apresentam dificuldades para desempenhar suas funções de tal maneira que possam
oportunizar aos alunos adquirirem competências e habilidades, necessárias para enfrentar as dificuldades vividas
na sociedade tecnológica e globalizada em que vivemos.
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Em relação ao trabalho coletivo, avaliamos que os HTPCs, são momentos ímpares para esse
trabalho, o que acontece com frequência, favorecendo cada vez mais o trabalho pedagógico, inclusive de forma
interdisciplinar. Os professores estão em permanente contato com os Professores Coordenadores, proporcionando oportunidades de entrosamento produtivo nas atividades em sala de aula e/ou extra-classe.
Por não ser possível, por força da legislação e outros por apenas completar aulas em nossa
Unidade Escolar, alguns professores não frequentam os Horários de Trabalho Pedagógico – Coletivos. Nesta
análise, detectamos que justamente os que mais precisam de momentos para integração, são esses citados, pois
muitas vezes comparecem apenas no momento de sua aula.

Professores Titulares de Cargo na Unidade Escolar – Em exercício no cargo
Nº

Nome

Escolarida-

Componente

Licenciatura

de

Curricular

LP

1

ANDREZA SOARES ROSA VANTI

Superior

Português

X

2

CARLA CRISTINA PESSOA VIEIRA

Superior

Inglês

X

3

ELEUZA NATÁLIA ANDRADE CARVALHO

Superior

Sociologia

X

4

ELIANA MARTINS JACOB F. DE ALMEIDA

Superior

Português

X

5

FATIMA CECILIA CORREA

Superior

História

X

6

GILBERTO DE CARVALHO ASSUNCAO

Superior

Matemática

X

7

LOURDES ROSA SALES CASARI

Superior

Geografia

X

8

LUIS CARLOS AMARAL DE FIGUEIREDO

Superior

Física

X

9

MARIA DE LOURDES ALVES MENDES

Superior

Matemática

X

10

MARIA INES DE FRANCA ALBUQUERQUE

Superior

Arte

X

11

MARIA INES DE MIRANDA

Superior

Ed. Física

X

12

MARIA IZABEL MAGNOLER

Superior

Matemática

X

13

REGINA DE PAULA BERNARDO BILLOBA

Superior

Geografia

X

14

RENATA DE SOUZA COSTA

Superior

Ed. Física

X

15

RINALDO EVANDES SALMAZO

Superior

Matemática

X

16

ROSANA MARA NOGUEIRA DE AZEVEDO

Superior

Biologia

X

17

SILVANI DE FATIMA MACHADO

Superior

Arte

X

18

SORAYA SILVIA DE GODOY MIOTTO

Superior

Português

X

LC

NH
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Professores Titulares de Cargo em outra escola com aulas na Unidade Escolar
Nº

Nome

Componente

Escolaridade

Licenciatura

Curricular

LP

01

JOSÉ IGÍDIO DOS SANTOS

Superior

Filosofia

X

02

LUCIANA ANTUNES BIONDI

Superior

Arte

X

03

REGINA CELI DO PRADO

Superior

Química

X

04

SILVIA MARIA ALDUINO EGAS

Superior

História

X

05

VALÉRIA DA SILVA GIMENEZ MARASSI

Superior

Geografia

X

06

POLIANE C. LOPES DA SILVA ENDRISSI

Superior

História

X

LC

NH

Professor Titular de Cargo em outra Unidade Escolar, designado nos termos do Artigo 22 da Lei Complementar 444/85 nesta UE.
Nº

Nome

01

JUNIOR CESAR ESTELA

Escolaridade
Superior

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

Português

X

LC

NH

Professores Titulares de Cargo Afastados das Atividades Docentes.

Nº

Nome

Escolari-

Componente

dade

Curricular

Tipo de Afastamento

01

ADEMIR COUTO ANGELO

Superior

Português

Prof. Coord.

02

ALESANDRA CRISTINA TOMIN LUZ

Superior

Português

Prof. Coord.

03

CELIA REGINA DE OLIVEIRA

Superior

Classe

Municipalização

04

EDVALDO CERAZE

Superior

Português

PCOP

05

JESUINO COSTA

Superior

História

Licença Saúde

06

JOAO ZAIDE DE PAULA

Superior

Inglês

Artigo 202/10261-68

07

JOSE ADAUTO ANICETO DE LIMA

Superior

Matemática

Assistente Planejamento

08

LURDES PEREIRA

Superior

Arte

Readaptado

09

MARIA ANGELA DE MELO DERRICO

Superior

Classe

Readaptado

10

MARIA APARECIDA C. DA SILVA PEREIRA

Superior

Classe

Municipalização

11

MARIA REGINA CARTA ROBERTO

Superior

Ciências

PCOP

12

MARILDA MARIA SOBRINHO DA SILVA

Superior

Classe

Municipalização

13

SELMA TEIXEIRA LIMA HURTADO

Superior

Geografia

Licença Saúde

14

VALDELICE MARIA GONCALVES

Superior

Química

Vice-Diretor

15

VALDINEIA TEREZINHA N. ROSSANESE

Superior

História

Prof. Coord.

16

VANESSA ALESSANDRA RISSATO LOPES

Superior

Classe

Municipalização
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17

VANESSA GAVIOLI SILVESTRE

Superior

Classe

Municipalização

18

ZILDA GONCALVES DELGADO

Superior

Classe

Readaptado – L. Saúde

Expectativas com relação ao trabalho dos docentes e à proposta educacional da escola.
Em relação aos professores titulares de cargo, em sala de aula, podemos afirmar que os
mesmos são profissionais compromissados e responsáveis para com os objetivos educacionais do momento,
realizam um trabalho, com o objetivo de tornar seus alunos críticos, participativos, conscientes dos direitos e
deveres, das normas estabelecidas pela escola, proporcionando oportunidade para que os referidos alunos tenham conhecimentos científicos que possam servir para o exercício pleno da cidadania.
Existe um clima de respeito, cordialidade, cooperação e responsabilidade, no relacionamento alunos, direção, coordenação, pais de alunos, professores e funcionários.
A - Pontos positivos
94,75% dos professores apresentam: Domínio no conteúdo
 Responsabilidade;
 Compromisso;
 Experiência;
 Assiduidade;
 Boa formação profissional.
B - Pontos negativos
6,25% dos professores apresentam: Insegurança profissional;
 Inexperiência;
 Ausências constantes;


Má preparação para o exercício do magistério;

 Falta de conhecimento dos conteúdos a serem trabalhados.
 Acomodação.
No entanto essa qualidade nos trabalhos muitas vezes é prejudicada, pois com a necessidade
de alguns afastamentos (Vice-Diretor – Coordenação – Artigo 22 – Readaptações – Outros), nem sempre os
substitutos por vários motivos conseguem estabelecer o mesmo nível de qualidade.
A equipe titular de cargo, inserida no item A – Pontos Positivos, muitas vezes trabalham incessantemente, deixando inclusive de gozar alguns direitos adquiridos tais como:- (Falta Médica, Licença Saúde,
Licença Prêmio, Falta Aula, Abonadas).
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São receptivos com os cursos de capacitação em serviço e ou fora de seus horários de trabalho, o que garante sempre a atualização pedagógica.
Em relação ao domínio do uso das tecnologias, ainda podemos caracterizá-los, como medianos, pois em torno de 50% não apresentam domínio para o uso de todos os equipamentos tecnológicos existentes na Unidade Escolar.
Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs – Portaria “F”
Nº

Nome

Escolari-

Componente

Licen-

dade

Curricular

ciatura

01

ALESSANDRA CRISTINA GAZETA DE F. DELA ROVERE

Superior

Ed. Espec. DF

Plena

02

ANA CLAUDIA ANTONIO

Superior

Português

Plena

03

ANA CLAUDIA GAVIOLI

Superior

Matemática

Plena

04

CLAIRE GUIMARAES LIBERATO BARROSO

Superior

História

Plena

05

ENEDINA DA SILVA

Superior

Ed. Espec. DA

Plena

06

GISLAINE MORALES FRANCO MELO

Superior

Matemática

Plena

07

GIVAN INACIO RODRIGUES

Superior

Ed. Física

Plena

08

JOSANNE DA SILVA ROCCA

Superior

Matemática

Plena

09

LUZIA ALZIRA ARAUJO MARTINS

Superior

Português

Plena

10

MALU CRISTIANE BELUCI GARISTO MARCHIORI

Superior

Português

Plena

11

MARGARETE FERREIRA LOPES

Superior

Sala de Leitura

Plena

12

MARIA JOSÉ GOUVEA LOPES

Superior

Prof. Mediador

Plena

13

MARIA SELMA BALEEIRO GUIMARÃES

Superior

Matemática

Plena

14

MARIVALDA PERMEGIANI VILARINHO

Superior

Sala de Leitura

Plena

15

MARY FATIMA LONGO SALVIONI

Superior

Pedagoga

Plena

16

NOEMI SALES BALESTRIERI

Superior

Ed. Espec. DV

Plena

17

RAFAEL BATISTA DA SILVA CONSTANTINO

Superior

Classe

Plena

18

REGINALDO GOUVEA DO PRADO

Superior

Geografia

Plena

19

VAILDE LUIZ PEREIRA PONTES

Superior

Classe

Plena
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Professor OFA – Portaria “F” – Afastados das Atividades.
Nº
01

Nome
CLAUDETE SATORI LOPES

Escolaridade
Superior

Componente

Tipo de Afasta-

Curricular

mento

Português

Licença Saúde

Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs – Portaria “L”

Nº
01
02
03
04
05

Nome
ADRIANA CRISTIANE MARQUES PERMIGIANI
ANDREIA DE CASSIA SILVA MACHADO
LEILIANE FERNANDES DE CARVALHO
MARCIA REGINA DA SILVA
MARIA CLARA GONÇALVES

Escolaridade

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

Superior

Física

X

Superior

Sala Rec. D.A.

X

Superior

Biologia

X

Superior

Português

X

Superior

Português

X

LC

NH

Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs – Portaria “O”

Nº
01
02
03

Nome
ANDREIA DE CASSIA SILVA MACHADO
IVANIA LUCIA DA SILVA TIAGO
MAYRA RAQUEL NUNES BRANCO

Escolaridade

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

Superior

Libras

X

Superior

Libras

X

Superior

Libras

X

LC

NH

Expectativas com relação ao trabalho dos docentes e à proposta educacional da escola.
Em relação aos professores Ocupantes de Função Atividade, podemos afirmar que os mesmos são profissionais compromissados e responsáveis para com os objetivos educacionais do momento, realizam um trabalho, com o objetivo de tornar seus alunos críticos, participativos, conscientes dos direitos e deveres,
das normas estabelecidas pela escola, proporcionando oportunidade para que os referidos alunos tenham conhecimentos científicos que possam servir para o exercício pleno da cidadania.
Existe um clima de respeito, cordialidade, cooperação e responsabilidade, no relacionamento alunos, direção, coordenação, pais de alunos, professores e funcionários.
A - Pontos positivos
90% dos professores apresentam: Domínio no conteúdo
 Responsabilidade;
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 Compromisso;
 Experiência;
 Boa formação profissional.
B - Pontos negativos
10% dos professores apresentam em relação a aprendizagem dos alunos: Insegurança profissional;
 Inexperiência;
 Má preparação para o exercício do magistério;
 Falta de conhecimento dos conteúdos a serem trabalhados.
 Acomodação.
C – Ausências: Apesar dos parâmetros do bônus mérito incentivar a frequência cerca de 02 professores, apresenta elevados números de ausências, (falta médica, faltas aulas, abonadas, faltas em HTPC-s e tantas outras ocorrências) o que interfere negativamente no ensino
aprendizagem, pois é inevitável a fragmentação no trabalho proposto, causando assim
grandes problemas pedagógicos.
Em relação aos professores ocupantes de função atividade, podemos afirmar que a maioria
são receptivos com os cursos de capacitação em serviço e ou fora de seus horários de trabalho, o que garante
sempre a atualização pedagógica. Em relação ao domínio do uso das tecnologias, ainda podemos caracterizá-los,
como prejudicados, aproximadamente 80%, não apresentam domínio para o uso de todos os equipamentos tecnológicos existentes na Unidade Escolar, apesar dos diferentes cursos de capacitação existentes.
Professores Titulares de Cargo na Unidade Escolar - Readaptados.
Nº

Nome

Escolaridade

Componente
Curricular

Situação Atual

01

LURDES PEREIRA

Superior

Arte

Ativo

02

MARIA ANGELA DE MELO DERRICO

Superior

Classe

Ativo

03

ZILDA GONCALVES DELGADO

Superior

Classe

Licença Saúde

Professores Titulares de Cargo de outra Unidade Escolar – com exercício nesta UE - Readaptado.
Nº

Nome

01

JULIA KAMOTO TANGI

Escolaridade
Superior

Componente
Curricular
Classe

Situação Atual
Ativo
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Professor OFA – Portaria “F” – Readaptado – com exercício na Unidade Escolar.
Nº

Nome

Escolaridade

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

01

CECILIA MARIA DA SILVA

Superior

Classe

X

02

JACIRA MARIN BORIN

Superior

Classe

X

03

JOSE ANTONIO ROBERTO

Superior

Ed. Física

X

04

TERESINHA GARCIA DE OLIVEIRA

Superior

Letras

X

LC

NH

Professor OFA – Portaria “F” – Readaptado – com exercício em outra Unidade Escolar.
Nº

Nome

Escolaridade

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

01

ELAINE NUNES DA CRUZ

Superior

Geografia

X

02

FABIANO ROMA CURY

Superior

Ed. Física

X

LC

NH

Os profissionais readaptados são professores que prestam relevantes serviços pedagógicos/administrativos, sempre visando a aprendizagem de nossos alunos, tais como: Atendimento Biblioteca;
 Atendimento aos Alunos
 Atendimento ao Público;
 Prestação de serviços administrativos na secretaria da Unidade Escolar;
 Acompanhamento das necessidades de intervenção do Conselho Tutelar;
 Visitação em residências de alunos;
 Suporte técnico pedagógico na utilização de recursos tecnológicos;
 Participação no Conselho de Escola;
 Participação na Diretoria da Associação de Pais e Mestres da Unidade Escolar;
 Organização dos diferentes tipos de evento;
 Participação em HTPCs, etc.
Existe um clima de respeito, cordialidade, cooperação e responsabilidade, no relacionamento
alunos, direção, coordenação, pais de alunos, professores e funcionários.
Além dos diferentes segmentos e profissionais acima, contamos sempre com apoios técnicos
pedagógicos/administrativos dos profissionais da Diretoria de Ensino. Esses profissionais retromencionados
são, também, nossos pilares de sustentação, para que possamos realmente implantar uma política de capacitação
em serviço, com a cultura da formação docente, visando à melhoria de qualidade do ensino oferecido aos nossos
alunos, bem como a constante melhoria em nossos resultados nos diferentes tipos de avaliação.
Toda equipe escolar ou extra escola sempre estão visando garantir o que colocou a senhora
Sônia Maria da Silva nas Diretrizes da Escola de Tempo Integral, “Assegurar essa escola pública – que possibilite a todas
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as crianças e jovens, por vezes provenientes de situações desiguais, condições de igualdade – (...)”. (Diretrizes da Escola de Tempo Integral).
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X - RECURSOS FÍSICOS
Quanto ao prédio escolar, apesar de estar prestes a completar 38 anos de ocupação, a conservação do mesmo é boa. O sistema de combate a incêndios está totalmente desativado. A estrutura física Passou por reformas recentes (2009/2010), não apresenta sinais de destruição por vandalismo.
Com a intervenção dos órgãos regional e central construímos e recuperamos através de reformas emergências e adequações, parte desta estrutura, tais como: Execução de muro de fechamento, FD-16, e arrimo nas áreas de aterro;
 Remoção de árvores condenados;
 Pinturas de esquadrias metálicas;
 Substituição do antigo muro (entrada central) por gradil metálico, proporcionando nova visão
ao entorno escolar;
 Calçamento de novos espaços no interior da escola;
 Implantação de novas grelhas para captação de águas pluviais;
 Desobstrução e remoção de terra nos muros de fundos da escola, o que facilitava acesso de
pessoas estranhas ao cotidiano escolar;
 Construção de novas canaletas de concreto, facilitando o escoamento das águas pluviais;
 Serviços de jardinagem no entorno da Unidade Escolar;
 Plantação de gramas Batatais, higienizando o ambiente;
 Colocação de alambrados acima dos muros;
 Retirada de entulhos;


Sala de Informática - Modificação geral nas instalações elétricas e logísticas, transformando to-

do o espaço de acordo com normas exigidas para o referido ambiente, bem como a implantação do Acessa Escola;
adequação da Sala Ambiente de Informática, para a instalação de mais micros computadores;
 Climatização de 02 salas de aula;


Adequação de um local para uso dos equipamentos tecnológicos (data-show, micro);

 As 11 (onze) salas de aulas atendem ao objetivo proposto. Nas salas há armários com o material pedagógico, livros didáticos, cartazes, ilustrações do que está sendo trabalhado no momento, mapa, etc;
 Murais Pedagógicos fixos - de azulejos em todas as salas, no hall da secretaria, e em alguns locais estratégicos da escola para evitar danos maiores na pintura com a utilização das paredes para expor trabalhos, fazer murais e criar ambientes pedagógicos apropriados;
 O pátio coberto que funciona como refeitório, anfiteatro e auditório, instalamos em 2010 uma
TV de 29’ acoplada com DVD;
 A Sala de Leitura tem aproximadamente 15.000 livros, é bem equipada. Também é usada como
sala de multiuso, com TV fixa, vídeo, DVD, som ambiente, 02 micro computadores me impressora laser;
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 Sala para exibição de vídeo – temos 04 salas de aulas com TV e DVD, instalados nos próprios
ambientes. Ainda contamos com dois televisores e DVDs que circulam pelas salas de aulas em racks de metal
com rodas e após o uso são guardados em ambientes próprios;
 A cozinha (situação precária) conta com 01 fogão industrial, 01 fogão simples, duas geladeiras,
01 freezer, 01 forno de padaria comunitária. Já está em licitação (FDE) nova cozinha para a escola;
 Cantina – terceirizada pela APM, seguindo as normas para funcionamento das cantinas escolares da Portaria Conjunta COGESP/CEI/DSE, de 23/03/2005, definidas nas atas nº 12 e 13 da APM/2006;
 Quadra coberta e uma de vôlei descoberta - que servem como anfiteatro e auditório também;
 A sala dos professores espaço adequado, não sobra muito espaço para os professores trabalharem nela, mas atende ao fim específico. Equipada com Kit do professor - computador com impressora Laser-Jet,
conectado na rede de Internet para facilitar a preparação de aulas e avaliações;
 Sala específica para o trabalho coletivo dos professores – não tem. Usamos outros ambientes
da Unidade Escolar para os HTPCs coletivos;
 Sala dos Professores Coordenadores - A sala conta com dois computadores e uma impressoras,
facilitando o trabalho do grupo de gestão em preparar atividades, relatórios e meios de se comunicar com a comunidade escolar;
 Não tem sala destinada ao Grêmio Estudantil por falta de espaço;
 Sala da direção e a sala da vice-direção são adequadas e equipadas com micros e impressoras;
Como espaços e ou recursos físicos aprendentes em nosso entorno, podemos contar com:


Diretoria Regional de Ensino de Fernandópolis;



Juizado da Infância e Juventude;



Promotoria da Infância e Juventude;



CRAS – Centro de Referência de Assistência Social;



Conselho Tutelar.



EMEF – João Garcia Andreo;



Unidade Básica de Saúde que garantem juntamente com Psicólogos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Terapeutas, Médicos, Dentistas e Fonoaudiólogos, e Agentes comunitários;



CMTMO – Centro Municipal de Treinamento de Mão de Obra – (Antiga cozinha piloto), Hoje oferece 07 cursos gratuitos (Torneiro Mecânico, Instalação Elétrica, Panificação Básica, Serigrafia, Informática Básica, Pintor de Obras, Costura Industrial), monitorados por técnicos;



Centros Comunitários dos Bairros. Nestes ambientes, são desenvolvidas atividades recreativas e desportivas, culturais (festas típicas: mães; namorados; pais; crianças; natal;
gincanas; campanhas);
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Polícia Militar – Presente através da Ronda Escolar, desenvolvendo atividades com objetivo preventivo, em forma de parceria com o Conselho Tutelar, Promotoria Pública, e
Juiz de Direito, Sr. Doutor Evandro Pelarin;



Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis – Entidade sem fins lucrativos, que sempre que precisamos nos atende, garantindo aos nossos alunos a segurança em termos de
saúde;



Comércios, que fornece-nos, na medida do possível, seus diferentes tipos de recursos,
inclusive suas dependências para realizarmos nossos projetos/pesquisas (preços, validades, qualidades);



Área de Lazer – Administrada pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis;



Igrejas:- Colocando à disposição suas dependências e seus integrantes, visando sempre
à formação integral da criança e do adolescente. Como, no bairro, tem representantes
de várias denominações religiosas, grande parte de nossos alunos e seus familiares são
integrantes/membros de algumas dessas denominações. Por esse modo, o trabalho é
sempre enfatizado para que todos possam ser incluídos em uma religião, com respeito a
sua escolha e decisão, sempre que solicitada a escola disponibiliza seus espaços;



Associações filantrópicas – atendem nossas crianças no contra turno escolar com diversas oficinas (dança, bordados, manicure, reforço escolar, etc...);



Centro Social de Menores;



Guarda Mirim – Masculina e Feminina.
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seguir dispomos de nosso croqui, com todos ambientes escolares:-
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XI - RECURSOS MATERIAIS
Além dos ambientes físicos citados no item anterior (sala de aula e tipos de dependências), e
outros espaços apreendentes contamos também, no espaço escolar, com os seguintes recursos materiais, contribuindo com o nosso processo educacional tais como: Equipamentos em geral:

TV de 29’



TVs de 20’



Antenas



Videocassetes



DVDs



Micro system- rádios pequenos



Mini Hi-Fi System – Toshiba -aparelho de som grande



Aparelho de som 3 em 1 – duplo cassete - Gradiente



Mesa de som



Amplificador de som para duas caixas no pátio.



Microfone sem fio



Caixas de som grande



Caixa de som pequena



Computadores



Impressoras



Câmaras de vídeo



Câmara fotográfica digital



Retroprojetor



CD-ROMs educativos e pedagógicos



CD-ROMs para portadores de necessidades especiais



Coleção de fitas do Tele-Curso 2000 para Ensino Fundamental e Médio



Mapas Geográficos



Gravuras de Arte



Livros Didáticos



Livros Paradidáticos



Livros Pedagógicos



Livros em Braile



Mesa de ping-pong



Materiais para educação



Geladeiras
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INTRAGOV E INTERNET



Fogão industrial



Refrigerador de bebedouro



Condicionadores de ar



Micros Administrativos

Além de favorecerem na construção de conhecimentos, contribuem de maneira significativa
para construção dos valores sociais de nossos educandos.
Enriquecendo o espaço pedagógico, temos o entorno de nossa escola que apresenta grandes
potenciais educativos que contribuem positivamente no desenvolvimento da Proposta Pedagógica. Através e
com estes potenciais, é que pretendemos, impulsionar nossa proposta, sempre focada na capacitação docente, em
serviço, bem como a constante melhoria de qualidade de ensino, neste sentido, entendemos que:
“A educação das novas gerações é responsabilidade de todos os que coabitam no mesmo espaço, mas também, em escala planetária. A partir dessa visão local e global, é necessário, para não dizer urgente, que comecemos o diálogo, para além das instituições
escolares, sobre nosso(s) projeto(s) educativo(s). Que olhares de diferentes atores sociais (associações de bairros, grupos ecológicos,
empresariado, clubes de serviço, sindicatos, partidos políticos, etc.) dirigem às crianças, aos adolescentes e aos jovens em nossa sociedade? Como desobliterar olhares que nos grupos jovens só enxergam ameaças e problemas?” (MOLL, [s.d.], p.3)

Com essa visão, estamos mostrando que a comunidade precisa ser nossa aliada, é necessário
fazermos que todos os seguimentos sejam atores e pertencentes aos nossos espaços.
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XII - RECURSOS FINANCEIROS
Os Recursos financeiros vêm de repasses, doações, campanhas promovidas pela APM/Escola, e também através de contribuições facultativas dos sócios, conforme segue:Origem do Recurso
Convênio FDE/APM

Tipo do Recurso
Manutenção Preventiva do Prédio

Os recursos destinados à conservação e manutenção do prédio e equipamentos escolares são estabelecidos no Plano Anual e aprovados pelo Conselho Estadual de Educação com base no número de alunos informado no censo escolar, sendo constantes ao longo
do ano e ocorrendo repasses quadrimestral.. Atualmente estão ocorrendo três repasses desse recurso, conforme cronograma fornecido pela SEE; são depositados na conta corrente da APM no Banco do Brasil, para o atendimento das finalidades abaixo:I - Prédio Escolar; II - Higienização Sanitária; - III - Limpeza do prédio; IV - Manutenção e Recuperação de Equipamentos e V - Despesas com Institucionalização

Origem do Recurso

Tipo do Recurso

Recurso Próprio APM

(arrecadação com os pais, cantina, outdoor, etc.)

Os recursos são depositados na conta corrente da APM no Banco do Brasil – Agência 6778-4 - Fernandópolis, para o atendimento das
finalidades abaixo:I – colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais colimados pela escola;
II – representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
III – mobilizar os recursos financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, provendo condições que permitam:
a) a melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socio-econômica e de saúde;
c) a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações;
d) a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de pais, professores e
alunos;
e) a execução de pequenas obras de construção de prédios escolares, que deverá ser acompanhada e fiscalizada
pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação;
IV – colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, inclusive nos períodos ociosos;
V – favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando:
a) aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de ensino, quanto
ao aproveitamento escolar de seus filhos;
b) aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar.
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Origem do Recurso

Programa Dinheiro Direto na Escola

Tipo do Recurso

FNDE/MEC

Implantado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola é uma ação do Ministério da Educação, executada
pelo FNDE, que consiste no repasse de recursos diretamente às escolas estaduais, do Distrito Federal e municipais do Ensino Fundamental, com mais de 20 alunos matriculados, além de escolas de Educação Especial mantidas por Organizações Não-Governamentais (ONGs), desde que registradas no Conselho Nacional de Assistência
Social – CNAS.
A descentralização dos recursos assegura autonomia às escolas, dando-lhes agilidade. A eliminação da burocracia
garante o funcionamento de suas decisões e favorece o exercício da cidadania, uma vez que mobiliza a comunidade e promove o seu envolvimento nas atividades escolares.
O recurso do FNDE/MEC, restritos à manutenção e ao desenvolvimento do Ensino Fundamental, destinam-se às despesas em benefício do aluno e deverão ser utilizados prioritariamente nas seguintes finalidades:A) aquisição de material permanente;
B) manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar;
C) aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola;
D) capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação;
E) avaliação de aprendizagem;
F) implementação de projeto pedagógico; e
G) desenvolvimento de atividades educacionais.
O recurso financeiro repassado pelo FNDE e depositado na conta corrente da U.E., que os utilizará de acordo
com as decisões da comunidade.
O recurso é repassado diretamente para a escola, de acordo com o Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento, prevendo-se os montantes específicos referentes ao material de consumo e permanente, seguindo os percentuais definidos pela escola.
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XIII – DESCRIÇAÕ ANALITICA DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE GESTÃO, SEUS DESAFIOS
E RELAÇÃO ENTRE ESTES E OS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS:Gestão de Resultados Educacionais - Esta gestão nos mostra o quão importante é estabelecermos critérios para que possamos avaliar, pois visa sempre apresentar os resultados escolares. “Avalia os resultados obtidos pela escola em sua função de propiciar a formação integral de seus alunos e assegurar o acesso, a permanência e o sucesso
escolar da sua aprendizagem. Considera a qualidade do ambiente escolar e a adoção de mecanismos de monitoramento e avaliação
desses resultados, com o objetivo de melhorá-los, em compatibilidade com o projeto pedagógico escolar”. (Módulo – Introdutório –
Progestão, 2001. Reimpressão: São Paulo, 2005, p. 15).
Os educadores incorporaram o objetivo de educar, zelar, velar e cuidar da formação do aluno, sendo a maioria compromissada com uma aprendizagem integral, respeitando as individualidades, diversidades e os limites/capacidades dos alunos, valorizando o trabalho coletivo e interdisciplinar.
Logo no início do ano letivo, por ser a Proposta Pedagógica um fator primordial no desenvolvimento da escola e a valorização por parte da equipe de gestores, para com a comunidade circundante e dos
alunos, investimos em um trabalho voltado para além dos conhecimentos básicos educacionais. Partimos também para fornecimento de elementos necessários para a construção de valores humanos, princípios e estruturas
formais concretas.
Assim houve a constante necessidade de, a partir do planejamento inicial, realizarmos avaliações e implementações da Proposta Pedagógica/Plano de Gestão, visando sempre a melhoria da qualidade do
ensino desenvolvido em nossa Unidade Escolar.
Em 2010, atendemos nossos alunos no período diurno (manhã e tarde) e noturno. Ampliamos o atendimento ao Ensino Médio no diurno (3ª série manhã e 2ª série tarde).
Com esta análise podemos afirmar, com convicção, que as famílias, ao permanecerem com
seus filhos em nossa Unidade Escolar, além da confiabilidade na equipe escolar, também obtiveram oportunidades de participação em outras atividades nos diversos espaços aprendentes existentes no contexto escolar, bem
como em seu entorno, para que no período diverso, pudessem de forma prática e lúdica desenvolver as diversas
habilidades (Aulas de ACDs – Oficina de Teatro, Projeto Escolas Irmãs, participação na Sala de Leitura, Projeto
de dança, Projeto Jovem Aprendiz Rural, Etc). Ocupamos com segurança e qualidade um período que muitas
vezes eram excelentes momentos para aquisição de experiências do mundo do crime, das drogas, prostituições...,
sem falar na grande vulnerabilidade aos diversos tipos de abusos.
Sendo assim “(...), a escola é reconhecida como locus potencialmente privilegiado para o investimento em
processo de mudança de atitude e de comportamento dos jovens expostos, ativa ou passivamente, à violência (Abramovay et al.,
2001).
Em relação ao aproveitamento/qualidade, apesar de ainda não ser o ideal e o esperado, podemos afirmar que, após os diferentes momentos de análise, notamos que os alunos já incorporaram e adaptaram
à implantação do Currículo Oficial do Estado de São Paulo (Caderno dos Alunos). A equipe escolar avalia como
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positivo o aproveitamento escolar de nossos alunos, o que ficou evidente nos diversos momentos e projetos
desenvolvidos em nossa Unidade Escolar.
Sabendo da importância da prática de leitura, a escola aproveitou do ambiente “Sala de Leitura”, para viabilizar horários compatíveis para pesquisa e leitura, colaborando para maior desenvolvimento cognitivo e conhecimentos de nossos alunos. Tal ambiente tem acesso livre em todo o período escolar, sempre sob a
responsabilidade e coordenação de duas professoras designadas especificamente para as funções de Professor
responsável pela Sala de Leitura. Os profissionais responsáveis por este ambiente sempre em parceria com os
demais professores puderam contribuir positivamente nos diferentes projetos e ou concursos em que os alunos e
professores se fizeram participantes.
O cumprimento da função social da escola é a alavanca de um processo que visa a formação
de pessoas aptas a exercerem sua plena cidadania.
Organizacionalmente a escola deve prover-se de parâmetros que norteiem os avanços e possíveis intervenções para que a prática pedagógica seja um sucesso escolar, e possa atender às diferentes necessidades de aprendizagem. A direção, em reuniões com a equipe de professores, elaborou fichas propícias para
acompanhamento, fornecendo novas diretrizes, sendo elas:

Ficha de análise dos resultados;



Ficha individual aluno/acompanhamento;



Ficha de acompanhamento pedagógico;



Ficha descritiva de controle de freqüência;



Ficha descritiva de alunos com necessidades especiais;



Ficha de ocorrências em ambientes escolares.
Estas fichas são referenciais/indicadores para as reuniões de pais e mestres, onde são apre-

sentadas e discutidas, com posterior ciência dos responsáveis.
As informações advindas das diferentes formas de registros se cruzam e se completam, e a
partir daí, surgem as sínteses avaliativas de cada aluno.
A tarefa da escola em promover a satisfação dos pais, alunos, professores e funcionários é
desenvolver atitudes de auto-respeito, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo. É uma interiorização de
valores que se constrói nas relações humanas. Isso aconteceu através da freqüência e participação ativa em reunião de pais, recepções especiais, participações nos diferentes projetos propostos pelos integrantes da equipe escolar. Quanto aos alunos, satisfatoriamente participam das atividades que fazem sentidos significativos, comprovados pela permanência, assiduidade e compromisso demonstrado para com a escola.
Por essa política de valorização humana, associada a possibilidades de aprendizagens dos diversos campos da ciência do conhecimento, priorizamos a política da educação Integral, por acreditarmos ser ela,
senão a saída, um dos caminhos capazes de atender às necessidades e especificidades dessa clientela menos favorecida e necessitada de melhores espaços aprendentes.
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Devido a estes avanços, a procura por vagas na Unidade Escolar vem aumentando gradativamente, o que nos causa a sensação de acertos e ao mesmo tempo um certo transtorno por falta de espaços
físicos.

Resultado das avaliações externas e alcance de metas: IDESP/SARESP (2008 – 2009 - 2010)
Com a finalidade de promover a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido em nossa
Unidade Escolar, passamos a trabalhar com a visão de proporcionar a equidade educacional, todos os educandos
matriculados e frequentes na Escola Estadual Saturnino Leon Arroyo. Além de visar a melhor qualidade educacional, procuramos sempre elevar o IDESP - “um indicador que avalia a qualidade da escola. Nesta avaliação, considera-se
que uma boa escola é aquela em que a maior parte dos alunos apreende as competências e habilidades requeridas para a sua série,
num período de tempo ideal – o ano letivo”.

Dados demonstrando alcance de metas: IDESP/SARESP (2008 – 2009 e 2010)
Dados da Unidade Escolar – Município – Diretoria – CEI - Estado
Ensino Fundamental

Ensino Médio

2008

2009

2010

2008

2009

2010

3,06

3,80

2,82

1,80

2,08

2,01

Município

3,39

3,81

3,48

2,83

2,55

3,50

Diretoria

3,47

3,90

3,44

2,72

2,27

2,64

CEI

2,78

3,09

2,75

2,12

2,15

2,01

Estado

2,6

2,84

2,52

1,95

1,98

1,81

% Meta Cumprida

66,70

120,00

0,00

70,00 120,00

E.E. Saturnino Leon Arroyo

0,00

Ao analisarmos os resultados do SARESP-2010, observamos uma queda de maneira geral, isto veio corroborar com nossas analises de final de ano (Avaliação Institucional 2010), quando voltamos afirmar
que a grande heterogeneidade da clientela escolar (relatada no Perfil de nossos discentes item VII deste plano),
bem como o item a seguir (Resultados das avaliações internas: Levantamento e análise dos índices de promoção,
evasão e repetência), são fatores preponderante em nossos resultados. No entanto, toda comunidade escolar é
consciente da necessidade de melhoria urgente de nossos índices.
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Resultados das avaliações internas:Levantamento e análise dos índices de promoção, evasão e repetência;
Ensino Fundamental Diurno:- 2009 e 2010

Quantidades de:-

2009

2010

5ª Séries

5ª Séries

Alunos Ativos na Classe

81

100%

90

100%

Alunos Promovidos

78

96,29%

88

97,77%

Alunos Retidos frequências

03

3,70%

02

2,27%

Quantidades de:-

2009

2010

6ª Séries

6ª Séries

Alunos Ativos na Classe

83

100%

93

100%

Alunos Promovidos

82

98,79%

89

95,69%

Alunos Retidos freqüências

01

1,20%

04

4,31%

Quantidades de:-

2009

2010

7ª Séries

7ª Séries

Alunos Ativos na Classe

106

100%

85

100%

Alunos Promovidos

103

97,16%

85

100%

Alunos Retidos frequências

03

2,83%

00

-

Quantidades de:-

2009

2010

8ª Séries

8ª Séries

Alunos Ativos na Classe

91

100%

115

100%

Alunos Promovidos

83

91,21%

99

86,08%

Alunos Retidos frequências

05

5,49%

08

6,96%

03

3,29%

08

6,96%

Alunos Retidos Aproveitamento

Resumo - Ensino Fundamental Diurno
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Quantidades de:-

2009

%

2010

%

Alunos Ativos

361

100

383

100%

Alunos Promovidos

346

95,84%

361

94,25%

Alunos Retidos frequências

12

3,32%

14

3,65%

Alunos Retidos Aproveitamento

03

0,83%

08

2,08%

JUSTIFICATIVA:- Alunos retidos frequências
Os alunos considerados retidos de 5ª a 7ª Série (06 alunos), e 08 (oito) alunos da 8ª série, são
alunos que apresentaram frequências irregulares às aulas (superior a 25%), consequentemente rendimento insatisfatório. Ressaltamos que apesar de termos atendido na íntegra o contido na legislação vigente não conseguimos,
em parceira com a Promotoria da Infância e Juventude e Conselho Tutelar, com que os responsáveis pelas crianças e adolescentes fizessem que seus filhos freqüentassem regularmente as aulas.
No que se refere à educação, a legislação brasileira determina responsabilidades para a família
e Estado, no dever de orientar a criança em seu percurso sócio-educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-1997) é bastante clara a esse respeito.
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.

Apesar de 3,65% de alunos retidos, os dados revelam uma realidade bastante preocupante e
que atinge desde o nível micro (a escola) até o nível macro (o Estado e o país). Nesta visão desde os anos 80, os
órgãos governamentais implantaram inúmeras medidas na tentativa de erradicar a evasão/retenção escolar, tendo
como exemplos, a implantação de:- Ciclo Básico, Jornada Única, Escola Padrão, Classes de Aceleração, Progressão Continuada, Reorganização das Escolas, Projeto Escola de Tempo Integral, Projeto Sala de Leitura,..., e, por
fim o Professor Mediador Escolar e Comunitário, mas que não têm sido suficientes para garantir a permanência
com qualidade e sucesso de todos os alunos matriculados, proporcionando assim a promoção integral dos mesmos.
Preocupados não somente em garantir o estabelecido nas normas legais em relação aos alunos faltosos, sempre que extrapolava ou sentíamos que, conforme estabelecido no item II do Artigo 56 – Capitulo IV, da Lei 8069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estavam “esgotados os recursos escolares” , procurávamos o Conselho Tutelar.
Ainda pensando no acima exposto e nos termos do contido no item VIII do Artigo 12 da
Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na mesma situação notificávamos “Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei”.
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Os membros dos referidos órgãos sempre interferiram em nossas solicitações no sentido de
garantir a permanente freqüência dos alunos na escola, mas entraves existiram no transcorrer do ano, o que causou as 14 retenções neste segmento escolar. A seguir citamos alguns dos entraves: Falta de apoio familiar;
 Desestruturas conjunturais;
 Falta de expectativa em relação ao futuro;
 Outros entraves pré-construídos por familiares e ou alunos que se isolam em suas poucas expectativas de sucesso em um futuro bem próximo.
A evasão/retenção escolar que, não é um problema restrito apenas a algumas unidades escolares, mas é uma questão nacional que vem ocupando relevante papel nas discussões e pesquisas educacionais no
cenário brasileiro, assim como as questões do analfabetismo e da não valorização dos profissionais da educação
expressam na baixa remuneração e nas precárias condições de trabalho. Devido a isto, educadores brasileiros,
cada vez mais, vêm preocupando-se com as crianças que chegam à escola, mas, que nela não aprendem e ou não
permanecem.
A seguir, relatamos cada caso de nossos alunos que apresentaram frequência irregular as aulas, o que caracterizou sua classificação na mesma série/ano:Série

Alunos
Bianca Alves Matheus

5ª
Maycon Douglas de Souza Bento
João Paulo de Lima
Paulo Vinicius Leite Gonçalves
6ª
Rita de Cássia Marques Vieira
Tatieli Aparecida Aroca
João Pereira de Lima Batista

Justificativa
Aluna apresentou ao final do 4º bimestre 31% de ausências. Ausências que contribuíram para um aproveitamento insatisfatório.
Aluno apresentou ao final do 4º bimestre 31% de ausências. Ausências que contribuíram para um aproveitamento insatisfatório.
Aluno apresentou ao final do 4º bimestre 25% de ausências. Ausências que contribuíram para um aproveitamento insatisfatório.
Aluno apresentou ao final do 4º bimestre 37% de ausências. Ausências que contribuíram para um aproveitamento insatisfatório.
Aluna apresentou ao final do 4º bimestre 55% de ausências. Ausências que contribuíram para um aproveitamento insatisfatório.
Aluna apresentou ao final do 4º bimestre 36% de ausências. Ausências que contribuíram para um aproveitamento insatisfatório.
Aluno apresentou ao final do 4º bimestre 33% de ausências. Ausências que contribuíram para um aproveitamento insatisfatório.
Aluno com 24 anos, deficiente visual, com sérios problemas familia-

8ª
Adair Simplício de Souza

res, inclusive com outros irmãos com a mesma deficiência. Com a
intenção de auxiliar seus irmãos menores, deixou de frequentar regularmente as aulas. Aluno apresentou ao final do 4º bimestre 33% de
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ausências.
Aluno apresentou ao final do 4º bimestre 47% de ausências. AusênDanilo Hideki Satoo Pascutti

cias que contribuíram para um aproveitamento insatisfatório. Aluno
reside a mais ou menos 5 Km de nossa U.E., próximo a Escola
Estadual José Belúcio.

Janaina Alves Alves da Silva dos

Aluna apresentou ao final do 4º bimestre 43% de ausências.

Santos
Jéssica Vieira da Silva

Aluna apresentou ao final do 4º bimestre 68% de ausências.

Lucas Rodrigues Costa

Aluno apresentou ao final do 4º bimestre 53% de ausências.
Aluno recebido por transferência de outro Estado. Apresentando ao

João Batista Francisco Lima

final do 4º bimestre 26% de ausências. Ausências que contribuíram
para um aproveitamento insatisfatório.

Bruno Henrique Alves de
Mello

Aluno maior, deficiente físico com grandes dificuldades intelectuais e motoras. Suas
condições físicas, psíquicas e emocionais não proporcionam oportunidades de aquisição de conhecimentos suficientes para acompanhamento de séries subseqüentes. Apresentou no final do 4º bimestre 42% de ausências.

Na tentativa de solucionar o referido problema e após esgotarmos todos os recursos via Unidade Escolar e pais de alunos, a direção da escola solicita apoio ao Conselho Tutelar do município e ao Ministério público. Tal procedimento sempre fundamentado nos seguintes preceitos legais:I – Inciso II do Artigo 56 da Lei Federal Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”, (Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: (...),reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; (...)).
II – Inciso VII do Artigo 12 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, (VII - notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento
do percentual permitido em lei);
III - Lei Estadual 13.068, de 10.06.08 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas da rede pública
estadual comunicarem o excesso de faltas de alunos, na forma que especifica.
Toda documentação utilizada na eminência de regularizarmos as frequências escolares dos
referidos alunos estão arquivados em prontuários próprios.
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JUSTIFICATIVA:- Alunos Retidos Aproveitamento
Série

8ª

Alunos

Justificativa

Diego Pereira dos Santos

Apesar de frequentes, apresentaram durante o ano letivo

Felipe Finkler da Silva

rendimento insatisfatório em mais de 03 componentes cur-

Paulo Henrique Santos de Oliveira

riculares. Ressaltamos que os mesmos participaram do Pro-

Richard Bruno Leal Lima

jeto de Recuperação e Reforço-2010, no entanto por apre-

Tainã Judson da Silva Guerreiro

sentarem grandes dificuldades na aquisição de conhecimen-

Vitor Almeida Pereira dos Santos

tos essências para o final do ciclo – II do Ensino Funda-

Vivian Carla Rodrigues Seleguin

mental e necessários para prosseguimentos de estudos na
etapa final da Educação Básica (Ensino Médio) foram classificados na mesma série, para que em mais um ano tenham

Letícia Ferreira

oportunidades de aquisição de habilidades necessárias para a
continuidade de seus estudos.

Dentre estes alunos; 03 estão sendo atendidos por psicólogos, neurologista e ou psiquiatras.
Os familiares, após observações e apoio de instituições, encaminharam seus filhos à profissionais de saúde, visando detectar possíveis deficiências intelectuais. No entanto, até a presente data, somente o aluno Tainã Judson
da Silva Guerreiro, tem avaliação definida em laudo psicológico que dentre outros aspectos apresenta, “baixo grau
cognitivo esperado para sua idade apresentando limitação intelectual, dificuldades na resolução dos problemas, demonstrou pouca
atenção, pobre realização escolar e carência cultural, baixa aptidão para a aprendizagem, riqueza de idéias, abstração, percepção e
baixa destreza manual”.

Ensino Fundamental Noturno:- Educação de Jovens e Adultos - EJA:2010
Quantidades de:-

6ª Séries

Alunos Ativos na Classe

18

100%

Alunos Promovidos

14

77,77%

Alunos Retidos frequências

3

16,66

Alunos Retidos aproveitamento

1

5,55%

No 2º semestre, dando continuidade aos estudos, implantamos uma classe de Educação de
Jovens a Adultos – 2º Termo presencial do Ensino Fundamental, para atender alunos que não tiveram oportunidades de estudar na idade correta. Na referida classe foram matriculados inicialmente 18 alunos, destes 04 são
portadores de deficiência auditiva severa.
A falta de expectativas com os estudos, fez com que 03 alunos apresentassem frequências irregulares as aulas e consequentemente rendimento insatisfatório. Ressaltamos que, mesmo com o grande compromisso da equipe de gestão e dos professores não conseguimos fazer com que os alunos freqüentassem regularmente as aulas, mesmo após solicitarmos a intervenção dos responsáveis.
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Após análise criteriosa dos resultados apresentados na Educação de Jovens e Adultos, a equipe gestora em contato com os demais profissionais da profissionais da escola chegou a conclusão que os alunos matriculados de maneira geral eram moradores da periferia do município e advindos também de outros municípios, apresentando extremas necessidades intelectuais, socioeconômicas e culturais, prejudicados em todas as
circunstâncias (até por opção) nas políticas públicas sociais.
Estes alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ciclo II do Ensino Fundamental - Presencial, iniciaram no 1º semestre de 2010, em uma classe com 24 alunos; destes, apenas 17 concluíram com rendimento satisfatório. No 2º semestre de 2010 recebemos mais 01(um) aluno, totalizando
18(dezoito) alunos, muitos com conhecimentos inferiores ao necessário.
Dos matriculados no 2º semestre, novamente 04(quatro) não conseguiram concluir os estudos, sendo que 03(três) foram retidos por frequência irregular e 01(um) por aproveitamento.
Alguns dos alunos matriculados desempenham suas funções laborativas em horários rotativos, muitos sem carteira assinada, tornando assim, difícil conciliar horário escola/trabalho; e a escola, ainda para
parte destes alunos e família, não é vista como um meio de alcançar um futuro melhor; apesar de todo trabalho
realizado pela equipe escolar na tentativa de provar que só através da “Educação” nos tornaremos verdadeiros
cidadãos.
Abaixo diagnosticamos e listamos além das acima citadas algumas causas da evasão e retenção deste segmento: Dificuldade de assimilação (falta hábito de estudo);
 Freqüência insatisfatória (aluno descompromissado).
 Desvalorização da Educação;
 Descompromisso e desinteresse pelos estudos;
 Freqüência insatisfatória;
 Não oportunidades concretas para continuidade de estudos;
 Alunos com envolvimento com o uso de drogas
Analisando os resultados citados acima, chegamos a conclusão que a Educação de Jovens e
Adultos (EJA), modalidade presencial, necessita ser revista e com certeza para melhor atendimento a demanda
escolar dos referidos bairros, é a implantação da Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade à distância
(Tele Curso), com atendimento individualizado e presença flexível.
Assim estaremos garantindo aos Jovens e Adultos as funções estabelecidas no Parecer
11/2000, pelo relator Carlos Roberto Jamil Cury, “reparadora (reconhecimento da igualdade ontológica), equalizadora (a
reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada...) e permanente ou qualificadora (apelo para a educação
permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a diversidade)”.
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Este problema que enfrentamos na Unidade Escolar apresenta grande dificuldade de resolução, pois a falta de compromisso para com os estudos por parte dos alunos do curso noturno, acaba também
desmotivando alguns profissionais.

Resultados das avaliações internas:Levantamento e análise dos índices de promoção, evasão e repetência;
Ensino Médio Diurno:- 2009 e 2010
Quantidades de Alunos:-

2009

2010

1ª Séries

1ª Séries

Ativos na Classe

96

100%

107

100%

Promovidos

84

87,50%

91

85,04%

Retidos Frequências

6

6,25%

6

5,60%

Retidos Aproveitamento

6

6,25%

9

8,41%

1

0,93%

Retidos Parcial

Quantidades de Alunos:-

2009

2010

2ª Séries

2ª Séries

Ativos na Classe

31

100%

Promovidos

27

87,09%

71

91,02%

Retidos Frequências

1

3,22%

1

1,28%

Retidos Aproveitamento

3

9,67%

5

6,41%

1

1,28%

Retidos Parcial

Quantidades de Alunos:Ativos na Classe

78

100%

2009

2010

3ª Séries

3ª Séries
25

100%

Promovidos

21

84%

Retidos Frequências

3

12%

Retidos Aproveitamento

1

4%

Retidos Parcial
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Resumo - Ensino Médio Diurno
Quantidades de:-

2009

%

2010

%

Alunos Ativos

127

100

210

100

Alunos Promovidos

111

87,40%

183

87,40%

Alunos Retidos Frequências

7

5,51%

10

4,76%

Alunos Retidos Aproveitamento

9

7,08%

15

7,14%

0,95%

2

0,95%

Retidos Parcial

JUSTIFICATIVA:Os retidos por frequência, 10 (dez) são alunos que apresentaram freqüências irregulares às
aulas, consequentemente rendimento insatisfatório. Ressaltamos que apesar de termos atendido na íntegra o
contido na legislação vigente, não conseguimos (em parceira com a Promotoria da Infância e Juventude e Conselho Tutelar), que os responsáveis pelas crianças e adolescentes fizessem com que seus filhos freqüentassem regularmente as aulas. Abaixo segue a relação da legislação que utilizamos na tentativa de solucionar o referido problema:I – Inciso II do Artigo 56 da Lei Federal Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”, (Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: (...),reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; (...)).
II – Inciso VII do Artigo 12 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, (VII - notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento
do percentual permitido em lei);
III - Lei Estadual 13.068, de 10.06.08 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas da rede pública
estadual comunicarem o excesso de faltas de alunos, na forma que especifica.
Toda documentação utilizada na eminência de regularizarmos as frequências escolares dos
referidos alunos estão arquivados em prontuários próprios.
Quinze alunos regularmente matriculados no ensino médio diurno apresentaram durante o
ano letivo rendimento insatisfatório em mais de 03 componentes curriculares. Ressaltamos que os mesmos participaram do Projeto de Recuperação e Reforço-2010. No entanto, por apresentarem grandes dificuldades na aquisição de conhecimentos essências para prosseguimentos de estudos nas séries subseqüentes da Educação Básica
(Ensino Médio), foram classificados na mesma série, para que tenham maiores oportunidades de aquisição de
habilidades necessárias para a continuidade de seus estudos.
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Dentre os 15 alunos:- 04 alunos além de grandes dificuldades de aprendizagem, apresentam, conforme registro no
sistema PRODESP, algum tipo de deficiência (DM – DF). Sendo que um adulto (54 anos) tetraplégico, apresenta grau elevadíssimo de deficiência física, comprometendo inclusive sua fala e consequentemente a aprendizagem. No entanto é um grande símbolo de nossa inclusão social.
Considerações gerais em relação aos cursos oferecidos no diurno:Com a análise, podemos afirmar, com convicção que as famílias e os alunos abraçaram plenamente a implantação do Ensino Médio diurno, que veio ao encontro dos anseios das mesmas, que além de
terem os filhos matriculados e freqüentes no período regular, os alunos freqüentemente participam também de
outras atividades nos diversos espaços apreendentes existente no contexto escolar, bem como em seu entorno,
podendo de forma prática e lúdica desenvolver as diversas habilidades, ocupando com segurança e qualidade um
período que muitas vezes eram excelentes momentos para aquisição de experiências do mundo do crime, das
drogas, prostituições..., sem falar na grande vulnerabilidade aos diversos tipos de abusos.
Sendo assim “(...), a escola é reconhecida como locus potencialmente privilegiado para o investimento em processo de mudança de atitude e de comportamento dos jovens expostos, ativa ou passivamente, à violência” (Abramovay et al., 2001).

Ensino Médio Noturno:Quantidades de Alunos:-

2009

2010

1ª Séries

1ª Séries

Ativos na Classe

27

100%

-

-

Promovidos

18

66,66%

-

-

Retidos Frequências

7

25,92%

-

-

Retidos Aproveitamento

2

7,40%

-

-

Retidos Parcial

-

-

-

-

Não houve demanda suficiente para o funcionamento de classe de Ensino Médio regular no período noturno em
2010.
Quantidades de Alunos:-

2009

2010

2ª Séries

2ª Séries

Ativos na Classe

62

100%

Promovidos

42

67,74%

41

91,11%

Retidos Frequências

17

27,41%

4

8,88%

Retidos Aproveitamento

3

4,83%

-

-

Retidos Parcial

-

-

-

-

Quantidades de Alunos:-

2009

45

100%

2010
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3ª Séries

3ª Séries

Ativos na Classe

69

100%

55

100%

Promovidos

56

81,15%

51

92,72%

Retidos Frequências

13

18,84%

4

8,88%

Retidos Aproveitamento

0

0%

-

-

Retidos Parcial

-

-

-

-

Resumo - Ensino Médio Noturno
Quantidades de:-

2009

%

2010

%

Alunos Ativos

158

100%

100

100%

Alunos Promovidos

116

73,41%

92

92%

Alunos Retidos Frequências

37

23,41%

8

8%

Alunos Retidos Aproveitamento

5

3,16%

-

-

Retidos Parcial

-

-

-

-

JUSTIFICATIVA:Ao analisarmos os dados apresentados podemos afirmar que em 2010 houve uma evolução
em nossos resultados, proporcionando em toda equipe escolar a sensação de acertos, o que não foi confirmado
no IDESP, apesar de lutarmos pela real melhoria da qualidade do ensino oferecido.
Os retidos por frequência no Ensino Médio Noturno 08 (oito) são alunos que apresentaram
freqüências irregulares as aulas, consequentemente rendimento insatisfatório. Ressaltamos que em relação aos
alunos menores de 18 anos, apesar de termos atendido na íntegra o contido na legislação vigente, não conseguimos (em parceira com a Promotoria da Infância e Juventude e Conselho Tutelar), que os responsáveis dos mesmos fizessem com que seus filhos freqüentassem regularmente as aulas. Abaixo segue a relação da legislação que
utilizamos na tentativa de solucionar o referido problema:I – Inciso II do Artigo 56 da Lei Federal Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”, (Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: (...),reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; (...)).
II – Inciso VII do Artigo 12 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, (VII - notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento
do percentual permitido em lei);
III - Lei Estadual 13.068, de 10.06.08 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas da rede pública
estadual comunicarem o excesso de faltas de alunos, na forma que especifica.
Toda documentação utilizada na eminência de regularizarmos as frequências escolares dos
referidos alunos estão arquivados em prontuários próprios.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

Os alunos maiores de 18 anos muitas vezes ao serem procurados pela equipe escolar para
regularizar sua frequência alegavam motivos particulares e até profissionais para suas constantes ausências.

Ensino Médio Noturno – Educação de Jovens e Adultos - EJA:Quantidades de Alunos:-

2009

2010

1ª Séries

1ª Séries

Ativos na Classe

39

100%

18

100%

Promovidos

20

51,28%

14

77,77%

Retidos Frequências

19

48,71%

3

16,66

Retidos Aproveitamento

0

0%

1

5,55

Retidos Parcial

-

-

-

-

Quantidades de Alunos:-

2009

2010

2ª Séries

2ª Séries

Ativos na Classe

24

100%

19

100%

Promovidos

19

79,16%

12

63,15%

Retidos Frequências

5

20,83%

7

36,84%

Retidos Aproveitamento

0

0%

-

-

Retidos Parcial

-

-

-

-

Quantidades de Alunos:-

2009

2010

3ª Séries

3ª Séries

Ativos na Classe

31

100%

38

100%

Promovidos

25

80,65%

32

84,21%

Retidos Frequências

6

19,35%

6

15,78

Retidos Aproveitamento

0

0%

-

-

Retidos Parcial

-

-

-

-
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Resumo – E.J.A. - Ensino Médio Noturno
Quantidades de:-

2009

%

2010

%

Alunos Ativos

94

100%

71

100%

Alunos Promovidos

64

68,08%

55

77,46%

Alunos Retidos Frequências

30

31,91%

15

21,12%

Alunos Retidos Aproveitamento

0

1

1,40%

Retidos Parcial

-

-

-

-

JUSTIFICATIVA:Ao analisarmos os dados acima podemos afirmar que em 2010, houve uma evolução em
nossos resultados, proporcionando em toda equipe escolar a sensação de acertos. No entanto nos perguntamos
sempre: Será que a Educação de Jovens e Adultos oferecida nos atuais moldes está atendendo as necessidades
básicas de nossos alunos?
Os 15 alunos retidos por frequência no Ensino Médio Noturno – EJA, são maiores de 18
anos, com idade defasagem em relação às séries de escolarização cursadas, que também apresentaram freqüências
irregulares as aulas, consequentemente rendimento insatisfatório. Ressaltamos que tentamos junto aos responsáveis dos mesmos para que seus filhos freqüentassem regularmente as aulas. No entanto não obtivemos o êxito
esperado.
Acreditamos que o ensino noturno necessita de uma urgente reformulação e talvez até a implantação de um ensino dirigido somente a jovens e adultos através de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
modalidade à distância (Tele Curso), com atendimento individualizado e presença flexível.
Muitas vezes ao serem procurados pela equipe escolar para regularizar sua frequência, os
alunos alegavam cansaço, desmotivação, motivos particulares e até profissionais para suas constantes ausências.
Com a ausência de oportunidades de continuidade dos estudos no período diurno, os alunos
precocemente passam a frequentar, com grandes dificuldades, o período noturno, o que muitas vezes acaba acontecendo a evasão dificultando o bom rendimento escolar.
Ao não cumprirmos a meta estabelecida de IDESP, consideramos ser nosso rendimento
muito inferior ao esperado pela sociedade e principalmente pela escola. Nos momentos de reflexão sobre estes
resultados, a equipe escolar chegou à conclusão da necessidade da permanência de nossos alunos matriculados
em sua maioria no Ensino Médio no período diurno, para proporcionarmos aos mesmos diferentes oportunidades e melhores momentos para a ampliação dos conhecimentos.
Com estes dados em mãos e com o foco nas metas futuras, a direção da escola projetou, a
partir de 2011, a instalação de mais uma classe de 3ª série do ensino médio no período diurno (manhã), proporcionando assim melhores oportunidades de estudos aos adolescentes.
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Todos os resultados de avaliações internas/externas são analisados, discutidos pelos integrantes da equipe escolar e em seguida divulgados aos alunos, pais, colegiados, instituições e demais pessoas
envolvidas no dia a dia escolar.
Apesar dos resultados apresentados no IDESP-2010, a equipe escolar avalia como positivo o
envolvimento escolar de nossos alunos, o que fica evidente nos diversos projetos desenvolvidos em conjunto
com o currículo básico e os aspectos da vida cidadã, o que veremos nos indicadores de êxito de Gestão Pedagógica.
Procedimentos passíveis de melhoria na organização da escola:Com a implantação e implementação do Ensino Médio no diurno, houve a necessidade de
uma reorganização dos ambientes e equipamentos escolares, garantindo assim a segurança e integração, de acordo com as diferentes faixas etárias.
Além de adaptações, solicitamos a instalação de balcão térmico, para melhor qualidade de atendimento nas refeições (self service). Tal procedimento é considerado um grande avanço para nossa comunidade escolar que vive distante desta realidade.
Também para que o ambiente tornasse mais lúdico e prazeroso instalou-se kit tecnológico
(Televisão, DVD), que fica disponibilizado à equipe escolar e alunos que diariamente, é utilizado pelos freqüentadores integrantes da Unidade Escolar.
O alambrado que circundava nossa Unidade Escolar encontrava-se em estado precário facilitando a entrada de “visitas” de indivíduos não pertencentes à escola e com hábitos indisciplinares que depredam
o patrimônio. A quadra esportiva era o alvo, logo necessitou de uma adequação:- muro, alambrado, portões.
Com apoio da equipe técnica da Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis esta direção
solicitou da equipe de obras da F.D.E. visita na Unidade Escolar, momento em que “in lócus”, foi constatado a
necessidade de adequações para segurança de nossos educandos e principalmente a tranqüilidade de seus familiares que há anos reivindicavam tal benefício e presenciaram seus sonhos, após anos, tornando-se realidade. Sendo
assim, reportemos a fala da Professora Cristina Cordeiro – em seu texto:- Do sonho compartilhado ao projeto
construído “Sonhamos porque idealizamos, temos a capacidade de imaginar, projetar idéias e planejar ações a serem executadas. É
do sonho que construímos um fazer, perseguindo o ideal e enfrentando o real com os limites que o cotidiano nos impõe. Sonhar, refletir, planejar, registrar, avaliar, replanejar é o que dá significado à ação para chegar às conquistas”. (IDEIAS 32, p. 139).
Sabendo da importância da prática de leitura, a escola procurou viabilizar horários compatíveis para pesquisa e leitura na sala de leitura, colaborando para maior desenvolvimento cognitivo e conhecimentos de nossos alunos. Tal ambiente tem acesso livre durante todo o período, sempre sob a responsabilidade e
coordenação de professores contratados exclusivamente para este fim.
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Satisfação dos pais, alunos, professores e funcionários.
A tarefa da escola em promover a satisfação dos pais, alunos, professores e funcionários é
desenvolver atitudes de auto-respeito, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo. É uma interiorização de
valores que se constrói nas relações humanas. Isso vem acontecendo através da freqüência e participação ativa
em reunião de pais, recepções especiais, participações nos diferentes projetos propostos pelos integrantes da
equipe escolar.
Os educadores têm incorporado o objetivo de educar, zelar, velar e cuidar da formação do
aluno, em que a maioria é compromissada com uma aprendizagem integral, respeitando as individualidades, diversidades e os limites/capacidades dos alunos, valorizando o trabalho coletivo e interdisciplinar, como pode ser
comprovado através dos vários projetos desenvolvidos pela Unidade Escolar, citados e evidenciados no transcorrer deste trabalho.
Por ser um fator primordial no desenvolvimento da proposta pedagógica da escola a valorização por parte da equipe de gestores, comunidade circundante e dos alunos, investimos em um trabalho voltado
para além dos conhecimentos básicos educacionais, partimos também para fornecermos elementos necessários
para a construção de valores humanos, princípios e estruturas formais concretas.
Por essa política de valorização humana, associada a possibilidades de aprendizagens dos diversos campos da ciência do conhecimento, priorizamos a política da “Cultura da Paz”, por acreditarmos ser ela,
senão a saída, um dos caminhos capazes de atender as necessidades e especificidades dessa clientela menos favorecida e necessitada de melhores espaços aprendentes.
Devido a estes avanços, a procura por vagas na Unidade Escolar vem aumentando gradativamente, o que nos causa a sensação de acertos e ao mesmo tempo um certo transtorno por falta de espaços
físicos.
Através das diferentes gestões, que passamos a descrever a partir das páginas seguintes, poderemos analisar mas profundamente a real Satisfação dos pais, alunos, professores e funcionários.
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Gestão Participativa – “Avalia o nível de envolvimento do conjunto da escola na tomada de decisões, a
real participação nos Conselhos de Escola, APM, Grêmios Estudantis; o grau de socialização das informações”. (Módulo – Introdutório – Progestão, 2001. Reimpressão: São Paulo, 2005, p. 8).
Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (Lei nº 9.394/96) os
colegiados escolares e demais órgãos equivalentes, ganharam novos, impulsos, quando no artigo 14 é estabelecido como um dos princípios para a gestão democrática/participativa “a participação das comunidades escolar e local em
Conselhos Escolares ou equivalentes”
Com este preceito fundamental e legal, passamos analisar a Gestão participativa em nossa escola.
“Dentre as formas de participação da comunidade nos processos decisórios das instituições de ensino, destacamos a que se dá através dos órgãos representativos existentes, especificamente a Associação de Pais e Mestres (APM) e o Conselho de Escola (CE),
principalmente por contarem em seu quadro com representantes dos diferentes segmentos escolares” (OLIVEIRA; SILVA,

2005, p. 21).
Sabedores que somos da suma importância do envolvimento dos colegiados, instituições,
professores, funcionários pais e alunos, há na Unidade Escolar, o envolvimento de todos, inclusive da supervisão
responsável pela escola e os demais profissionais ligados à parte técnica e ou pedagógica da Diretoria de Ensino.
Nos momentos de analise de resultados, sempre fica evidenciado este envolvimento, momentos que a supervisora, e ou representantes da equipe técnica pedagógica participam ativamente das atividades propostas.
Há nesta Unidade Escolar, alunos e professores coordenadores por sala que mantêm constante intercâmbio entre os diversos segmentos escolares.
Nos horários de trabalho pedagógico coletivos, sistematicamente, são retomados as metas
traçadas, para que os educadores possam atingir os objetivos com qualidade na aprendizagem, tendo compromisso e responsabilidade com foco na formação de cidadãos responsáveis, compromissados, críticos, respeitadores
das diferenças para uma melhor qualidade de vida, tornando assim realidade o sonho de nossa comunidade.
Concretizando o que certa vez afirmou Walt Disney “Você pode sonhar, projetar, criar e construir o lugar mais maravilhoso
do mundo. Mas precisará de pessoas para tornar o sonho realidade”.
Visando a melhoria da gestão escolar participativa, estabelecemos parcerias com instituições
e ou entidades como:- Fundação Educacional de Fernandópolis, Unicastelo, Polícia Militar e Florestal, Conselho
Tutelar, Promotoria Pública, Programa Sentinela, Câmara Municipal de Fernandópolis, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, Prefeitura Municipal de Fernandópolis e com os diversos grupos e ou entidades existentes em nosso entorno escolar.
Educar para a cidadania é, também despertar nas pessoas a preocupação para os problemas
sociais, oferecendo-lhes espaços para a ação. Por isso a escola propicia estímulo e apoio à organização dos alunos
para atuação em ações comunitárias e cooperativas. Para tanto, a direção no início de cada designa sob a presidência da professora de história (Fátima), uma equipe para subsidiar e acompanhar todo o processo de eleição do
Grêmio Estudantil, nos termos da legislação vigente.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

As chapas inscritas têm sempre oportunidades de divulgarem seus projetos e metas de ações,
envolvendo a todos num exercício de cidadania que culmina com a eleição de uma equipe que atualmente além
de suas atividades, contribuem com todas as ações propostas na escola. A equipe responsável sempre oportuniza
momentos de debates envolvendo alunos e (ex)integrantes de cargos eletivos. Neste ano, esteve na escola o Sr.
Dr. José Horácio de Andrade, ex vereador da Câmara Municipal de Fernandópolis.
O Conselho de Escola é constituído por pessoas que apresentam, apesar da simplicidade de
alguns pais, muito compromisso para com a escola, haja vista que nas diversas reuniões, os mesmos estão presentes e acima de tudo expondo seus pensamentos, sendo inclusive também grandes formadores de opiniões.
Após avaliações, podemos notar que a Associação de Pais e Mestres – APM da escola, passou a sentir-se mais pertencente, quando a direção da escola proporcionou à Diretoria Executiva, maior grau de
autonomia. Apesar de todas as carências de nossa comunidade, já podemos realizar várias intervenções com os
recursos arrecadados com contribuições dos mesmos.
Os membros de nossos colegiados/instituições estão ativamente nos ajudando na formação
de novas gerações. Neste sentido reportamos ao citado por Barbosa, no brilhante texto, A escola da cidadania,
“O universo educativo vai além dos muros da escola. Ele envolve alunos e professores, pais famílias, amigos, parentes, vizinhança.
Todos estão direta ou indiretamente ligados ao processo e, por isso, vão de alguma forma influenciar na formação das novas gerações”
(IDEIAS 32, p. 27).
Nesse sentido, nossos vizinhos/parceiros, estão também contribuindo na promoção da integração da comunidade escolar, de ex-alunos, incentivando o voluntariado e expandindo os horizontes e limites
do espaço formativo, despertando nas pessoas a preocupação para os problemas sociais, oferecendo-lhes espaços
para a ação diretamente interligados à “Cultura da Paz”, cultura esta tão debatida e defendida por todos nós,
fortalecendo o vinculo comunidade x escola.
O índice de vulnerabilidade juvenil, em nossa cidade, aponta para a necessidade de continuidade de fortalecimento do vínculo comunidade x escola, bem como de políticas públicas eficientes que contribuam para que a juventude e a adolescência possa minimizar as possibilidades de “escorregões” para as transgressões.
Nas atuais crises de conflitos em que vivemos e com o objetivo do desenvolvimento e construção da “Cultura da Paz”, nos bairros adjacentes de nossa escola, podemos afirmar que esta construção apesar
de estar nos pilares, está sendo construída com compromisso participativo e voltado para o saneamento de atitudes até então presentes em nosso entorno.
O compromisso da comunidade educativa é participativo e interado, enquanto o envolvimento da comunidade no processo gestão deixa a desejar, não por serem omissos, mas por se sentirem inferiores
intelectualmente para estarem interferindo nas decisões escolares, o que confirma as pontuações citadas anteriormente na caracterização da clientela, mas participam de todas as reuniões, atividades festivas, datas comemora-
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tivas ...., isso implica na confiança que depositam na equipe escolar, o que é comprovado pela permanência de
seus filhos na escola.
Este perfil de não participação efetiva vem ao encontro do definido por 3 profissionais da
GEPEJA/FE/UNICAMP. “Por outro lado, geralmente omitem o ”sentimento de medo” que os pais das camadas populares
experimentam frente à instituição escolar. Além da postura de “fechamento” que a própria escola adota em relação à participação
efetiva, destacam-se outras razões: os pais das camadas populares geralmente se sentem constrangidos em relacionar-se com pessoas de
escolaridade, nível econômico e status social acima dos seus, bem como possuem um certo “medo ao desconhecido”, por conta da “ignorância” dos usuários sobre as questões pedagógicas e das relações formais que se dão no interior da escola, sendo tais questões e relações vistas como assunto cujo acesso deve ser franqueado apenas aos técnicos e “entendidos” e fechado aos leigos que apenas utilizam
seus serviços”. (VOLPE; FERRARI; CAMPOS, 2005, p.29).
PLANILHA DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ESCOLA
Prioridades/Problemas – Objetivos – Metas/Resultados - Ações
No início do ano letivo reunir os colegiados e instituições escolares, com amplo debate, visando assegurar o
afloramento de idéias e aspirações, garantindo assim o fortalecimento dos mesmos;
No 1º Semestre de 2011, ampliar parcerias com instituições e entidades, visando maiores oportunidades de
melhoria na gestão escolar;
No transcorrer do ano, incentivar os alunos de 7ª e 8ª séries, a participarem de grupos de jovens, estimulando a
prática do desenvolvimento humano, a educação para valores e a cultura da trabalhabilidade.
Através de atividades culturais com a comunidade, proporcionaremos melhores oportunidades para o real envolvimento da comunidade no processo de gestão participativa.
PLANILHA DE DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2011
Ações

Período

Disciplinas

Designação de equipe para o processo de

Fevereiro

História e

2011

Geografia

eleição do grêmio estudantil
Eleição dos diferentes segmentos do Conselho de Escola;
Reunião com pais e ou responsáveis pelos
alunos

Fevereiro
2011

Professores, Funcionários e alunos.
Professores – Especialistas - Funcio-

Todas

nários – alunos e pais.

Todas

Professor, pais e alunos

Fevereiro
2011
Fevereiro

Assembléia geral da APM

Público Alvo

Março 2011

Professores - Funcionários – Alunos e
Todas

Pais.
Professores - Funcionários – alunos e

Eleição do Grêmio Estudantil

Abril 2011

Todas

pais.
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Reuniões ordinárias e extraordinárias do
Conselho de Escola e APM

Ano Letivo

Todas

Membro de cada segmento

Responsáveis:- Equipe Gestora com a permanente contribuição de professores e funcionários.
Recursos Humanos:- Professores, funcionários, alunos e voluntários.
Avaliação:- Melhorar o nível de participação da comunidade é um grande desafio nos dias atuais, no entanto, com
os resultados positivos no transcorrer do ano, podemos afirmar que houve a aproximação esperada. Parafraseando
DEMO (1999, p.13), quando afirma não existir “... participação suficiente ou acabada . Não existe como dádiva ou como espaço
preexistente. Existe somente na medida de sua própria conquista”. Assim, vemos que a participação é um processo “em
construção”, dependendo sempre da vontade pessoal e do real envolvimento de todos os profissionais e comunidade com o processo educacional.

Organização, funcionamento e participação efetiva dos órgãos colegiados na gestão escolar:Conselho de Escola
No primeiro mês letivo, sob a coordenação do senhor diretor e após amplos esclarecimentos
e debates visando assegurar o afloramento de idéias e aspirações, foram eleitos os integrantes do Conselho de
Escola (diferentes segmentos), garantindo, desta forma, uma representação de caráter real e de características
diversificadas.
O Conselho de Escola, eleito este ano, é constituído por pessoas que apresentam, apesar da
simplicidade de alguns pais, muito compromisso para com a escola, haja vista que nas diversas reuniões, os mesmos estão presentes e acima de tudo expõe seus pensamentos, sendo também, grandes formadores de opiniões.

APM
Em atendimento a legislação específica e sob a direção do Sr. Diretor da Escola e atendendo
ao Edital da Unidade Escolar, em assembléia geral foram eleitos os novos membros da Diretoria da APM para o
ano de 2011. Amplos esclarecimentos e debates foram realizados, visando assegurar o afloramento de idéias e
novas aspirações.
Após avaliações podemos notar que a Associação de Pais e Mestres – APM, da escola, passou
a sentir-se com mais autonomia, quando a direção da escola proporcionou à Diretoria Executiva maior grau de
autonomia. Apesar de todas as carências de nossa comunidade já podemos realizar várias intervenções com arrecadações de recursos próprios.
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Grêmio Estudantil
A direção designou sob a presidência da professora de história (Fátima) uma equipe para subsidiar e acompanhar o processo de eleição do Grêmio Estudantil nos termos da legislação vigente.
As chapas inscritas tiveram oportunidade de divulgar seus projetos e metas de ações, envolvendo a todos num exercício de cidadania que culminou com a eleição de uma equipe que, atualmente, além de
suas atividades, contribui com todas ações propostas na escola.

Conselhos de Classe/Série: avaliação do desempenho dos alunos e da atuação da equipe escolar frente
às necessidades demandadas;
"O Conselho de Classe, a meu ver, ganhará sentido se vier a se configurar como espaço não só possibilitador da análise do desempenho do aluno e, mais,
do desempenho da própria Escola, de forma conjunta e cooperativa pelos que integram a organização escolar (professores e outros profissionais, alunos e pais), como
também de proposição de rumos para a ação, rompendo-se com as finalidades classificatórias e seletiva a que tem servido."
Sandra M. Zákia Lian Sousa

Atendendo o preconizado nas Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, a direção da Unidade Escolar, já no início do ano letivo nos dias
previstos para o Planejamento Escolar, em relação ao Conselho de Classe/Série, esclareceu aos integrantes da
equipe escolar o que os conselhos de classe e série, enquanto colegiados responsáveis pelo processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, organizar-se-ão de forma a:
I - possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos e entre séries e turmas;
II - propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem;
III - favorecer a integração e seqüência dos conteúdos curriculares de cada série/classe;
IV - orientar o processo de gestão do ensino.
Foi informado e discutido que os conselhos de classe e série serão constituídos por todos os
professores da mesma classe ou série e contarão com a participação de alunos de cada classe, independentemente
de sua idade. E que o conselho de classe e série deverão se reunir, ordinariamente, uma vez por bimestre, ou
quando convocados pelo diretor, com as seguintes atribuições:
I – apresentar informações sobre os alunos, salientando aspectos que envolvam aproveitamento escolar, interesse
de participação, freqüência, condições sócio-econômicas, hábitos e atitudes;
II – sugerir medidas que venham melhorar o aproveitamento e ajustamento do aluno em classe;
III – avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados de aprendizagem, relativos aos vários componentes curriculares, analisando os padrões de avaliação utilizados, identificando falhas no comportamento didático e
pedagógico do docente, alunos de aproveitamento insuficiente e as possíveis causas;
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IV – discutir a elaboração da programação de atividades de recuperação contínua para os alunos com dificuldades de aprendizagem e decidir sobre a conveniência do oferecimento de atividades de compensação de ausências
previstas em legislação vigente;
V – avaliar o comportamento da classe através do relacionamento com os professores, identificando alunos de
ajustamento insatisfatório na classe e na escola e propor medida que visem a um melhor ajustamento;
VI – opinar sobre a promoção do aluno, quando esta couber, após estudos de recuperação e reforço, bem como
a sua classificação na série correspondente;
VII – opinar sobre pedidos de reconsideração e recursos, interpostos pelos alunos ou por seus responsáveis;
VIII – planejar as intervenções para a superação de dificuldades de aprendizagem dos alunos.
As discussões e definições do Conselho de Série devem ser fundamentadas com as opiniões
dos seus integrantes e respectivas decisões devidamente registradas em atas. Sendo estas decisões serem comunicadas aos pais ou responsáveis para que estes possam estar cientes e ao mesmo tempo, acompanharem o rendimento escolar do aluno.
"Além de se identificarem as causas do não-aproveitamento do aluno, em determinadas disciplinas, também é nos Conselhos que são veiculadas informações
sobre o caráter pessoal dos alunos e sobre seu desempenho anterior(...)"
Sandra M. Zákia Lian Sousa
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Gestão Pedagógica - “Avalia o trabalho pedagógico realizado na escola: atualização e enriquecimento
do seu currículo, pela adoção de processos criativos e inovadores, implementação de medidas pedagógicas que levem em conta os resultados de avaliação dos alunos e a atuação dos professores articulada o projeto pedagógico e com as necessidades de melhoria do rendimento escolar”. (Módulo – Introdutório – Progestão, 2001. Reimpressão: São Paulo, 2005, p. 10).
A construção de uma gestão pedagógica desvia o eixo do planejamento educativo do nível
central para o nível da escola, dando-lhe maior autonomia e abertura para a realização de experiências inovadoras
e desafiadoras.
Em virtude das discussões desenvolvidas na Escola Estadual “Saturnino Leon Arroyo”, verificou-se a necessidade de se retomar um projeto global para que norteasse as ações do coletivo. Portanto, a integração desses projetos através de um eixo de ligação é um propósito e um desafio do coletivo da escola, para
garantirmos a verdadeira integração do Currículo Básico com os aspectos da vida cidadã. Assim passaremos analisar nossa Gestão pedagógica, que também está em constante reformulação para proporcionar melhores resultados escolares.
Rubens Alves diz: “O vôo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado”. Assim acreditando ser
possível ensinar de modo sedutor, preparando para a vida, para o trabalho e para inúmeros desafios que compõem a trajetória humana, é preciso alçar o vôo, e para isso nada melhor que criar e recriar projetos criativos que
possam atender as necessidades e expectativas de nossos alunos. Para tanto, os educadores desenvolvem vários
projetos visando atingir o acima citado e reforçando a verdade dita pelo nobre professor:- Rubem Alves.
Nossa Proposta Pedagógica é enfática, em afirmar que a permanência dos alunos na escola é
hoje, um dos grandes problemas a serem enfrentados por todos na educação brasileira: órgãos governamentais,
comunidades e equipes escolares. Embora as causas da não permanência sejam múltiplas, cabe enfatizar entre
elas a falta de acolhimento dos alunos pela escola, uma vez que, de certo modo, esse fator condiciona os demais.
A falta de acolhimento é originada muitas vezes pelo fato da escola não reconhecer a diversidade da população a ser atendida, com a conseqüente diferenciação na demanda. O não reconhecimento da diversidade faz com que toda e qualquer situação que não esteja dentro de um padrão previsto seja tratada como
problema do aluno e não como desafio para a equipe escolar. Reconhecer a diversidade e buscar formas de acolhimento requer, por parte da equipe escolar, disponibilidade, informações, discussões, reflexões e algumas vezes
ajudas externas
Contribuir para o processo de acolhimento dos alunos não é tarefa simples, pois envolve lidar com emoções, motivações, valores e atitudes do sujeito em relação ao outro, suas responsabilidades e compromissos.
A realização do acolhimento e da socialização dos alunos pressupõe o enraizamento da escola na comunidade. A interação entre equipe escolar, alunos, pais e outros agentes educativos possibilita a construção de projetos (sociais, culturais e esportivos), que visam a melhor e mais completa formação do aluno. A
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separação entre escola e comunidade fica demarcada pelas atribuições e responsabilidades e não pela realização
de um projeto comum.
Neste sentido, alguns projetos estão sendo desenvolvidos com prazo indeterminado podendo inclusive ter continuidade em anos posteriores, sempre voltados para novas aquisições de conhecimentos e o
real acolhimento de nossos alunos e seus familiares, o que já acontece com alguns projetos neste estabelecimento
de ensino.
Nesta gestão pedagógica, podemos afirmar que o envolvimento de todos precisa ser total para que façamos a diferença, sendo assim reportamo-nos ao mestre, HERNÁNDEZ (2006),“Em suma, o que pretendemos é envolver o professorado, as famílias, a comunidade, as crianças e os adolescentes num processo múltiplo de aprendizado, no
qual o que importa é o fascínio, a colaboração, o questionamento, a exploração, o descobrimento, a criatividade e a reflexão. (...).
Tudo isto com a finalidade de realizar mudanças radicais nas aulas proferidas, no currículo, na pedagogia, que constituem um reflexo
de um enfoque autoperpetuado desde o século XIX e que considera as escolas, principalmente, como instrumentos repressivos, de
controle e de reprodução”.
PLANILHA DE DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2011
Ações

Período

Designação de equipes para a elabora-

Fev-Março

ção de projetos
Execução dos projetos elaborados

Disciplinas

Público Alvo
Professores, Funcionários e alunos.

2011

Todas

Durante o Ano

Todas

Letivo

Professores – Especialistas - Funcionários – alunos e pais.

Responsáveis:- Equipe Gestora com a permanente contribuição de professores e funcionários.
Recursos Humanos:- Professores, funcionários, alunos e voluntários.
Avaliação:- Melhorar o nível do trabalho pedagógico é um grande desafio nos dias atuais, no entanto com os resultados positivos que obtivemos no ano de 2010, podemos afirmar que houve trabalho pautado para esta melhoria, principalmente através dos diferentes projetos interdisciplinares desenvolvidos na escola.
PLANILHA DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ESCOLA
Prioridades/Problemas – Objetivos – Metas/Resultados - Ações
Ampliar oportunidades da participação de pais no processo da gestão pedagógica;
Disponibilizar sempre bibliografias significativas aos nossos profissionais.
A partir de fevereiro, aumentar os participantes nos diferentes Projetos, inseri-os em eventos sociais;
Contribuir para que 100% de professores e funcionários tenham acesso a cursos e capacitações, visando à melhoria da qualidade dos nossos serviços prestados;
Desde o início do ano letivo estender os projetos com resultados significativos a todas as séries;
Exercer sempre uma política mais voltada ao acolhimento de nossos alunos e seus familiares
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HTPC: Organização, de modo efetivamente coletivo, do tempo e espaço de formação para o desenvolvimento do currículo e avaliação do processo ensino-aprendizagem;
A Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC é o espaço privilegiado de efetivação do
Currículo Oficial do Estado de São Paulo e da construção de novos conhecimentos e saberes que fundamentem
e aprimoram essa experiência na rede estadual de São Paulo. É nesse tempo e nesse espaço que gestores e professores podem discutir e refletir sobre educação integral, proposta pedagógica da escola, e tudo que diz respeito
à concretização dessa proposta simultaneamente antiga e ainda nova. É na HTPC que se discute a escola que
temos e que sonhamos e, concretizamos a escola que queremos.
A HTPC é um momento de formação contínua dos educadores da escola, troca de experiências, planejamento e replanejamento das ações, discussão sobre o processo de ensino e de aprendizagem e do
cotidiano escolar. Dessa forma ela possibilita a articulação da equipe e a integração entre todas as atividades que
acontecem na escola. Seu foco deve ser constituído, prioritariamente, por questões pedagógicas e deve contribuir
para que os profissionais da escola possam refletir sobre práticas e aprimorar suas ações.
António Nóvoa (1999), no artigo “Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos à
pobreza das práticas”, comenta sobre a urgência em se descobrir novos sentidos para a idéia de coletivo profissional, ao se referir às práticas associativas docentes:
“É preciso inscrever rotinas de funcionamento, modos de decisão e práticas pedagógicas que apelem à co-responsabilização e à partilha entre
colegas. É fundamental encontrar espaços de debate, de planificação e
de análise, que acentuem a troca e a colaboração entre os professores”.
(Nóvoa, 1999, p.16)
Para que a HTPC cumpra realmente suas funções é necessário que ela seja bem organizada e
planejada. No tocante à organização, é importante que:
• a HTPC ocorra em um local agradável e acolhedor;
• a pauta seja compartilhada e receba contribuições de todos os profissionais;
• as tarefas (registro, escolha de textos, organização de momentos de estudo etc.) sejam divididas entre a equipe;
• a condução da HTPC seja partilhada;
• cada HTPC tenha focos e objetivos bem definidos e de conhecimento de todos;
• todas as reuniões sejam avaliadas pelo coletivo.
No planejamento da HTPC os professores coordenadores enfocaram sempre as metas e necessidades de curto, médio e longo prazo e atender as demandas do grupo de professores. É fundamental também ter flexibilidade e sensibilidade para perceber quando é necessário abordar ou retomar questões importantes
para a escola. Só é possível planejar bem esse momento coletivo quando o grupo gestor possui um diagnóstico
da realidade escolar e conhece profundamente professores e alunos.
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As discussões, os avanços e dificuldades detectados, as ações e intervenções programadas e
as decisões tomadas no HTPC, foram registradas em documento próprio, (caderno/diário de bordo). Esse registro sempre foi retomado para que o grupo pudesse recuperar sua trajetória e refletir sobre o que está fazendo.
Como nem sempre foi possível que todos professores estivessem presentes a todas as reuniões, o registro possibilita o acesso ao que foi discutido e por isso, todo registro estão sempre à disposição para consulta e que seus
pontos mais importantes também sejam socializados por meio de e-mails, murais etc.
Quadro Síntese - HTPC
- Espaço de
• Formação contínua dos educadores da escola;
• Troca de experiências;
• Articulação da equipe escolar;
• Planejamento e replanejamento das ações;
• Discussão sobre o processo de ensino e de aprendizagem;
• Gestão democrática;
• Discussão do cotidiano escolar.
- Planejamento
• A HTPC sempre planejado cuidadosamente pelos Professores Coordenadores;
• A Equipe de gestão da escola sempre participou do planejamento dos HTPCs;
• O planejamento da HTPC contemplou as demandas dos professores e as necessidades da
escola;
– Formação continuada
• Centrada na escola com o apoio de instâncias locais - DE
• Conteúdo da formação voltado para a discussão de:
• políticas públicas e diretrizes curriculares;
• necessidades das escolas;
• projetos construídos pelas escolas.
– Referências
• Priorização do desenvolvimento do profissional e da pessoa;
• Construção de ações baseadas no currículo da escola;
• Articulação do projeto pedagógico, regimento e plano escolar.
– Perspectivas
• Garantir condições de trabalho e desenvolvimento profissional coletivo;
• Valorização dos saberes docente;
• Elaboração de novas metodologias;
• Aprimoramento das práticas docentes;
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• Sentido da autonomia crítico-intelectual.
– Metodologia
• Encontros com toda a equipe escolar para evidenciação diagnóstica;
• Planejamento colaborativo das ações;
• Avaliação e retro informação para a tomada de decisão.
– Organização
• Ambiente agradável, organizado e acolhedor;
• Divisão de tarefas no grupo escola;
• Condução do HTPC partilhada entre gestores e professores;
• Clareza dos focos e objetivos de cada HTPC;
• Pauta compartilhada com contribuições de todos os profissionais.
– Registro
• Ter um caderno próprio de Registro do HTPC com as discussões feitas. Todo integrante
da escola recebeu um caderno de bordo para destacar:
• os avanços;
• o que ainda precisa ser trabalhado;
• ações programadas e as já realizadas;
• Sempre retomar o registro no início das reuniões de HTPC;
• Socializar as discussões do HTPC por meio de murais, e-mails e/ou outros.
Professores Coordenadores:Designados nos termos da Resolução SE - 88, de 19-12-2007, que “Dispõe sobre a função gratificada de Professor Coordenador”
Ademir Couto Ângelo - Professor Coordenador – EF – Ciclo – II
Valdinéia Terezinha Nunes Rossanesse - Professor Coordenador – Ensino Médio
Nos termos do Artigo 2º da referida resolução os docentes indicados para o exercício da
função de Professor Coordenador com 40 (quarenta) horas semanais de trabalho tem as seguintes atribuições:
I - acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os resultados do desempenho dos alunos;
II - atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica espaço coletivo de construção
permanente da prática docente;
III - assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes dos professores para garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática pedagógica, estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento profissional;
IV - assegurar a participação ativa de todos os professores do segmento/nível objeto da coordenação, garantindo a realização de um trabalho produtivo e integrador;
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V - organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de aprendizagem;
VI - conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e aprendizagem,
para orientar os professores;
VII - divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológicos disponíveis.
Horários - HTPCs
Os Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo foram divididos em três dias na seguinte
conformidade:Segunda Feira - 17hs00min às 19hs00min - Professores com:- 01, 02 ou 03 HTPCs semanais, cumprem 01 ou 02 horas, respectivamente;
Dia/Semana

Componentes Curriculares

Terça Feira

Língua Portuguesa

Língua Estrangeira Moderna - Inglês

17hs00min-18hs00min

Língua Portuguesa e Literatura

Leitura e Produção de Textos

Arte

Filosofia

Educação Física

Sociologia

História

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol

Geografia

(DAC) – Língua Portuguesa e Literatura

Professores que ministram
aulas dos componentes
curriculares ao lado com:03 HTPCs semanais cumprem 01 hora.
Quarta Feira
17hs00min-18hs00min

Matemática
Ciências Físicas e Biológicas

Professores que ministram

Biologia

aulas dos componentes

Física

curriculares ao lado com:-

Química

03 HTPCs semanais cum-

Biologia (DAC)

prem 01 hora.

Geografia (DAC)
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Gestão de Pessoas - “Avalia o trabalho de gestão tendo por referência o compromisso das pessoas —
professores, funcionários, pais e alunos, com o projeto pedagógico, levando em conta as formas de incentivo a essa participação, o desenvolvimento de equipes e lideranças, e a valorização e motivação das pessoas, a formação continuada e a avaliação de seu desempenho”. (Módulo – Introdutório – Progestão, 2001. Reimpressão: São Paulo, 2005, p. 7)
Representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar (direção, professores coordenadores, professores, funcionários, alunos, pais, mães e responsáveis) nos diferentes momentos específicos, participam das avaliações das pessoas que trabalham na escola. Somente através de um processo coerente e participativo é que teremos a real situação do pessoal envolvidos na escola.
“O trabalho coletivo é considerado condição "sine qua non" para o desenvolvimento da educação e da sociedade democrática. Sua
consolidação na escola resulta de um processo intencional e árduo na busca do rompimento das relações de poder autoritárias, rígidas e burocratizantes. Esse processo é democrático e sua importância é fundamental na construção - reconstrução do dia-a-dia escolar”. (Jornal do Projeto Pedagógico – UDEMO, site:- http://www.udemo.org.br)

Assim para que possamos realizar um trabalho coletivo com qualidade precisamos pensar na
Gestão de pessoas, inclusive valorizando todos os envolvidos neste processo, garantindo momentos diversos
para aquisição de novas habilidades por parte de todos. Neste foco passamos a relatar alguns indicadores que
consideramos de extrema necessidade na contribuição de melhoria na gestão pessoal, o que garantirá novos avanços dentro desta gestão, que é realmente um processo intencional que necessita de início novas intervenções.
Visando sempre: Ações de formação continuada, voltadas para a melhoria das ações escolares.
 Ações para articulações e integração entre alunos, pais e profissionais da escola.
 Práticas de valorização e reconhecimento do trabalho de professores e funcionários.
A missão das pessoas é instigar a curiosidade, levar ao questionamento, a duvidas, à reflexão,
para isso o professor tem que tecer correlações entre as disciplinas e a realidade vivida pelos alunos. Diante dessa
visão, o educador tem que ir a busca de ações de formação continuada, voltada para a melhoria das ações escolares, mas para conscientizar a importância deste processo de formação, a equipe de gestores instiga e incentiva a
participação em cursos, concursos, palestras, simpósios, reuniões de HTP-Cs, reuniões de (re)planejamentos,
troca de experiências entre os professores...
Para que acontecesse ação articulada e integrada entre os alunos, pais e profissionais da escola, a equipe pedagógica, promove atividade que tenham sentido para os alunos, abriu-se espaços para que eles
exerçam suas capacidade e desenvolvam sua autonomia, assim nas oficinas artísticas e esportivas, os discentes
promovem uma interação intensa entre eles, as famílias e a comunidade. Através de apresentações de músicas,
danças, teatro em reuniões de pais e mestres. Coletivamente, participam de campeonato inter-classe do qual convidaram os pais e a comunidade para participar, prestigiando-os. Temos ainda, gincana cultural solidária, com
objetivo principal integrar as pessoas intra e extra escolar, ampliando assim, as oportunidades de socialização e
uma aquisição de hábitos saudáveis, participativo e colaborativo.
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Quanto às suas práticas de valorização e reconhecimento do trabalho de professores e funcionários, a equipe de gestão é ativa e dinâmica, pois procura estimular e manter acesa às chamas necessárias para
iluminar o compromisso e a satisfação de toda equipe escolar. Dessa maneira sempre solicitamos aos integrantes
de nossa equipe, que cada um possa estar disposto constantemente a querer “aprender a aprender”.
Neste sentido acreditamos que estamos além de pensar no crescimento pessoal das pessoas,
proporcionando o estabelecido nos artigos 61 e 62, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
“Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço;
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades.
Art. 62º. A formação de docentes (...)”

A equipe de gestão também se preocupa em esclarecer aos profissionais da escola, sobre a
vida funcional, envolvendo capacitações em vários aspectos, inclusive na gestão de atendimento ao público, demonstrando grande preocupação especialmente na primazia de atendimento com qualidade de equidade a todos.
Instituímos um canal on-line com todos os profissionais da escola. Tal procedimento agiliza
o contato com todos em um curto período. Através de E-mail, informamos via comunicado e/ou publicações,
todas as práticas de conhecimento e de legislação, bem como outros assuntos de conhecimentos gerais de interesse de todos.
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Gestão de serviços de apoio, recursos físicos e financeiros - “Avalia os serviços prestados pela escola em relação ao atendimento ao público, à manutenção do prédio, dos equipamentos, bem como a utilização e aplicação dos
recursos financeiros”. (Módulo – Introdutório – Progestão, 2001. Reimpressão: São Paulo, 2005, p. 13).
A missão da escola é de resgatar com valores morais – dignidade, honestidade e fraternidade
– tão necessários à vida social, portanto há necessidade de adotar algumas medidas para a manutenção dos equipamentos, materiais pedagógicos e suas instalações. Após alguns incidentes envolvendo pessoas estranhas no
ambiente escolar, praticando atos de vandalismos e indisciplinares, tivemos inclusive que solicitar algumas vezes
a atuação da Polícia Militar, Conselho Tutelar e Promotoria Pública. No entanto percebemos que com essas
medidas teríamos maiores problemas em futuro bem próximo.
Após análise mais profunda com nossa equipe escolar, passamos a nos aproximar destes jovens, principalmente nos momentos de lúdicos (entradas/saídas/intervalos/atividades extraclasses/etc).
Passamos conhecer um pouco mais estes jovens e até participar de atividades coletivas com
os mesmos tais como: tênis de mesa, damas, xadrez, futsal, voleibol..., momentos que percebemos que poderíamos ter ali alguns aliados, foi quando designamos alguns deles para cuidar de alguns espaços, mesmo durante a
semana após o período de aula, ou seja deixamos para eles alguns compromissos de cuidar das dependências
escolares.
Quanto à conservação, higiene, limpeza e preservação do patrimônio escolar estamos trabalhando constantemente dentro de cada componente curricular, assim cabe à equipe escolar a proposição, a conscientização e a realização de atividades diversificadas, que estimule a todos, a estabelecer relações entre o seu
cotidiano, o conhecimento construído, de modo a favorecer, o desenvolvimento de atitudes adequadas para a
promoção da qualidade de vida em um ambiente preservado constantemente.
Os recursos financeiros recebidos pela Unidade Escolar, através de convênios com os órgãos
governamentais, bem como os advindos de contribuições diversas (recursos próprios), primeiramente os professores relacionam seus materiais necessários para o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico, e em seguida em reunião do Conselho de Escola são priorizados os materiais que uma equipe integrada pela vice-diretora e
membros APM, executam pesquisas prévias e as compras, bem como a prestação de contas, que são levadas ao
conhecimento de todos os professores e funcionários em reuniões. Os professores coordenadores de cada sala se
encarregam de transmitir aos alunos a prestação de contas. Os pais, nas reuniões de pais tem conhecimento e
conseqüentemente em assembléia geral especifica para este fim analisam os referidos gastos.
Todos os momentos de aprendizagem são decorrentes de uma proposta pedagógica, portanto são medidas adotadas para a otimização das dimensões de espaço, tempo e dinâmica das atividades.
Com o avanço no desenvolvimento tecnológico, não podemos mais pensar em entrar em
uma fila de banco para irmos até o “caixa” sacar um dinheiro ou até mesmo usar uma máquina de datilografia, e
na educação não dá mais para imaginar o trabalho sem a contribuição dos diversos equipamentos tecnológicos
que deverão fazer parte do nosso dia-a-dia e são indispensáveis para a melhoria da qualidade ensino.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

Assim como uma aula hoje não pode mais ser restrita a uma lousa e giz, a escola, também, deixou de ser um espaço limitado, entre muros. A realização dos avanços registrados são resultados de ações cooperativas, integradas e desenvolvidas coletivamente com os mesmos objetivos.
“O patrimônio material bem formado e bem gerido é condição para o desenvolvimento do processo pedagógico com qualidade, que constitui a principal marca da escola na comunidade. O processo pedagógico, no entanto, não está
restrito apenas à sala de aula ou às atividades escolares propriamente ditas. As outras possibilidades de uso social da escola pela comunidade, (...) também concretizam um fazer pedagógico” (Módulo – VII – Progestão, 2001. Reimpressão:
São Paulo, 2005, p. 23).

Além de desenvolvermos a gestão participativa, estamos assim atendendo os preceitos estabelecidos no Art. 37 da Constituição Federal de 1988. “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência” 2.
Houve a necessidade de adaptar os espaços e recursos para a concretização e realização das
atividades propostas no Projeto Pedagógico da escola.
Nas atividades valorativas utilizaram se diversos espaços da escola, bem como outros locais
de nosso entorno. Todos esses momentos de aprendizagem são decorrentes de uma proposta pedagógica, portanto, são medidas adotadas para a otimização das dimensões de espaço, tempo e dinâmica das atividades.
Com a implantação e implementação do Currículo Oficial do Estado, houve a necessidade de
novos procedimentos passíveis de melhoria na organização da escola, bem como reorganização de ambientes.
Também para que o ambiente tornasse mais lúdico e prazeroso instalou-se um kit tecnológico (computador, Data Show e DVD), que fica disponibilizado para a equipe escolar, diariamente, inclusive para
aulas diferenciadas.
Além das adaptações acima citadas, é urgente a necessidade de adequação de um refeitório
com instalação de balcão térmico para refeições (self servic). Tal procedimento é aguardado com grande expectativa e avanço para nossa comunidade que vive distante desta realidade.
Assim, reportemos à fala da Professora Cristina Cordeiro em seu texto:- Do sonho compartilhado ao projeto construído “Sonhamos porque idealizamos, temos a capacidade de imaginar, projetar idéias e planejar ações a
serem executadas. É do sonho que construímos um fazer, perseguindo o ideal e enfrentando o real com os limites que o cotidiano nos
impõe. Sonhar, refletir, planejar, registrar, avaliar, replanejar é o que dá significado à ação para chegar às conquistas”3.
Neste aspecto e em relação à Gestão de Serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros,
acreditamos que é de fundamental importância o exercício permanente de Avaliar “os serviços prestados pela escola em
relação ao atendimento ao público, à manutenção do prédio, dos equipamentos, bem como a utilização e aplicação dos recursos financeiros”. (Módulo – Introdutório – Progestão, 2001. Reimpressão: São Paulo, 2005, p. 13).
PLANILHA DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ESCOLA
2
3

Redação dada pela Emenda Constitucional n º 19, de 1998.
Idéias 32, p. 139.
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Prioridades/Problemas – Objetivos – Metas/Resultados - Ações
No início do ano, serão estabelecidos mecanismos para maior utilização dos equipamentos, materiais pedagógicos e instalações existentes na Unidade Escolares;
Permanentemente aumentar nosso contato com os jovens não matriculados na escola e que estão colaborando
com a conservação, higiene, limpeza e preservação do patrimônio;
Durante o ano, sempre proporcionar oportunidade para as diversas participações de professores em cursos e
capacitações, conseqüentemente melhoria da qualidade dos serviços prestados a nossa comunidade;
Continuar com o processo de transparência e eficiência no uso do dinheiro público, sempre com a participação
da comunidade intra e extra escolar.
Nesta visão, a equipe técnica pedagógica da Escola Estadual “Saturnino Leon Arroyo”, se
propôs a executar o trabalho com uma visão de educação integral, onde todos recursos são primordiais na concretização desta educação.
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XIV – OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR – LDB(EN)
O Ensino Fundamental compõe, juntamente com a Educação Infantil e o Ensino Médio, o
que a Lei Federal nº 9.394, de 1996 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional , nomeia como Educação
Básica e que tem por finalidade, conforme estabelecido em seu artigo 22 “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.
A LDB determina, ainda, que a educação dos alunos que apresentam necessidades especiais
deva ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino. Assim sendo, os serviços de educação especial se
inserem nos diferentes níveis de formação escolar (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior) e na interatividade com as demais modalidades da educação escolar, favorecendo alunos e professores, dentro dos princípios da escola inclusiva, entendida como aquela que, além de acolher todas as crianças,
garante uma dinâmica curricular que contemple mudar o caráter discriminatório do fazer pedagógico, a partir das
necessidades dos alunos.
Pela Lei de Diretrizes e Bases, os estados e municípios incumbem-se de definir formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, o que pode trazer grandes benefícios, pois ações conjuntas — bem
planejadas, renovadas em seu espírito e reforçadas em seus meios — podem permitir uma recuperação do nosso
sistema educativo.
A lei destaca o papel importante que a escola desempenha no processo educacional e lhe
confere uma grande autonomia de organização. Também incentiva os sistemas de ensino a desenvolverem projetos que possibilitem a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar.
Os deveres constitucionais legais em relação a Educação escolar Pública está definido no artigo 4º da LDB, quando nos mostra que “O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia
de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às
suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
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IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno,
de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”.
Na intenção de podermos garantir aos nossos educando o previsto nas normas legais é que
estamos coletivamente propondo através deste plano nossas intenções para o próximo quadriênio.

XV – OBJETIVOS DA ESCOLA: Encorajar os alunos a pensarem ativa, crítica e autonomamente;
 Propiciar atividades que levem o aluno a compreender o trabalho como instrumento de
emancipação dos homens e da sociedade, ressaltando o valor das profissões e das relações de trabalho dentro e
fora da escola;
 Conscientizar o aluno, de que o trabalho humaniza e ao mesmo tempo aliena o homem,
e que essa superação só será possível através da apropriação do conhecimento;
 Estimular o dialogo como fator importante no desenvolvimento dos princípios da igualdade, justiça e fraternidade;
 Garantir a apropriação de conteúdos científicos que tenham ressonância na vida dos alunos;
 Propiciar aos alunos o domínio de competências que permitam sua participação, enquanto cidadão, nas múltiplas e complexas atividades exigidas pela vida moderna, nas três dimensões: cultural
política e formação para o trabalho;


Vivenciar situações de exercício de cidadania através da formação de relações interpes-

soais dentro e fora da escola e dos conteúdos trabalhados nas diversas disciplinas;


Promover situações, tendo em vista o desenvolvimento físico, afetivo e emocional pró-

prio de cada aluno, em situações de convivências com as diferenças individuais de turmas, de idades, de papéis,
de funções, de idéias e de respeito mútuo;


Organizar HTPCs de forma que sejam momentos de estudo, reflexão da prática educa-



Oferecer condições para que os professores, direção e funcionários se atualizem através

tiva coletiva;
de cursos de capacitação;


Propiciar a participação da comunidade durante o processo, desde as opções para uso

dos recursos financeiros, até a avaliação e reformulação do projeto político pedagógico.


Valorizar o conselho de escola, APM e grêmio;



Propiciar integração de conteúdos curriculares, caminhando para uma postura interdis-



Propor a utilização adequada dos recursos materiais, físicos e financeiros;



Propor ações que venham sanar os problemas e obstáculos surgidos antes e durante o

ciplinar;

curso, referentes à freqüência, adaptação dos alunos e desvio de aprendizagem;
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Dar assistência escolar, higiênica e alimentar aos alunos;



Promover campanhas educativas e de prevenção de doenças;



Formar leitores, desenvolver o hábito e gosto pela leitura, assim como hábitos de estu-

dos e normas de comportamento;


Propor ações de desenvolvimento curricular de aprofundamento de turmas disciplinares

ou interdisciplinares. Nesta perspectiva, a concorrência das diversas áreas do conhecimento, deverá garantir ao
aluno:


O domínio da língua, com ênfase no caráter social da linguagem verbal, com predomi-

nância de atividades de leitura, interpretação, produção de textos e de trabalho com textos;


A utilização dos conhecimentos matemáticos e a compreensão dos processos pelos

quais os conceitos matemáticos se formam e se desenvolvem, fornecendo o quadro das características da própria
atividade matemática;


A compreensão e a utilização dos conhecimentos científicos e tecnológicos em relação

aos fenômenos naturais, físicos, químicos, biológicos e geológicos bem como o estabelecimento de relações entre
o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento econômico social;


Compreensão do espaço geográfico em sua totalidade, envolvendo sociedade e natureza

de sua dinâmica própria enquanto recurso do qual a sociedade se apropria por meio do trabalho;


A compreensão da realidade histórico-social, do espaço a fim de poder intervir nessa

sociedade, tendo objetivo central a formação do cidadão crítico consciente de sua cidadania;


O processo ensino-aprendizagem em arte, contemplando as linguagens, visual, musical e



Estabelecimento não só de objetivos a nível motor, mas também daqueles relativos ao

cênica;
domínio cognitivo e domínio sócio-afetivo, reconhecendo a interdependência desses aspectos no desenvolvimento humano;


Tornar o aluno trabalhador, um cidadão cônsio da realidade histórica da sociedade, para

ele se tornar agente da mesma;


Incentivar a freqüência e a permanência do aluno trabalhador na escola.

DEFINIÇÃO DAS METAS
Metas Estabelecidas
Realizada a avaliação do que deu certo e o que não deu certo nos anos anteriores ficaram estabelecidas as seguintes metas:
 Alcançar a interdisciplinaridade entre o grupo;
 Melhoria da qualidade de ensino;
 Desenvolvimento do conceito de cidadania.
Ações a serem desencadeadas no cumprimento das metas estabelecidas:
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I) Interdisciplinaridade:
1. Levantamento junto aos professores dos conteúdos por bimestre na horizontalidade, que serão
fixados na sala de coordenação para acompanhamento e discussão entre professores nas HTPCs com apoio da
coordenação visando a pertinência e integração entre áreas afins.
2. Estudo nas HTPCs sobre o referido assunto no intuito de ampliar o conhecimento e cessar as
dúvidas;
3. Detectada nas discussões o correlacionamento dos conteúdos, serão elaborados projetos entre
os componentes afins.
II) Melhoria da qualidade de ensino:
1. Diagnosticar os alunos com defasagem de aprendizagem e trabalhar o processo de recuperação
contínua;
2. Manter sempre em contato os profissionais responsáveis pela educação escolar;
3. Implantação da recuperação continua e em processo, contando sempre com auxilio do professor coordenador;
4. Acompanhamento da equipe de gestão em todo o processo educacional pedagógico;
5. Utilização das HTPCs na criação de estratégias de aulas bem preparadas com começo, meio e
fim;
6. Estudo e discussão entre professores e coordenadores, sobre “Competências e Habilidades”,
visando o desenvolvimento nos alunos;
7. Por meio de conteúdos significativos para os alunos e da aproximação desses conteúdos com
suas vivências;
8. Diálogo constante com os alunos, principalmente com os mais rebeldes, na tentativa de valorizar suas realizações de trabalhos em equipe que poderão ser monitorados por alunos com mais facilidade no
assunto em pauta;
9. Implantação de projetos interdisciplinares, demonstrando a integração entre as áreas, projetos
de integração família - escola e projetos disciplinares onde cada componente trabalhará de acordo com as habilidades necessárias;
10. Realizações de avaliações unificadas no decorrer de cada bimestre, visando a integração entre as
áreas e mesmo entre séries.
11. Implantação de avaliações formativas, que quando aplicadas, se transformem em material de
análise com a classe, com a finalidade de conscientização e retomada de conteúdos para a superação do erro.
Conceito de Cidadania:
1. Estabelecimento das normas de “Boa convivência” junto a alunos, professores e pais constando no regimento da escola;
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2. Discussão das normas estabelecidas entre professores e alunos, visando a propagação das
mesmas e a necessidade de sua implantação;
3. Implantação de projetos de caráter formativos, nos quais os alunos desenvolverão os conceitos
de: cidadania, solidariedade, responsabilidade, direitos/deveres e respeito ao Patrimônio Público.
4. Projetos que envolvem as famílias, principalmente aquelas menos favorecidas, contando com a
ajuda de outros pais que por ventura são mais beneficiados.
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XVI - PLANOS DE CURSOS – ENSINO FUNDAMENTAL

Curso: Ensino Fundamental – Ciclo II - Ano de Exercício: 2011 - Diurno
Módulo Diurno: 40 semanas/ano
Carga Horária: 1.080 horas anuais; 27 horas semanais.
ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO II
Séries/aulas
Componentes Curriculares

5ª

6ª

7ª

8ª

Língua Portuguesa

05

05

05

05

Arte

02

02

02

02

Educação Física

02

02

02

02

História

03

03

03

03

Geografia

03

03

03

03

Matemática

05

05

05

05

Ciências Físicas e Biológicas

03

03

03

03

23

23

23

23

Língua Estrangeira Moderna - Inglês

02

02

02

02

Leitura e Produção de Textos

02

02

02

02

04

04

04

04

-

-

-

01

27

27

27

28

Base Nacional Comum

Total da Base Nacional Comum

Parte Diversificada

Total da Parte Diversificada
Ensino Religioso
TOTAL GERAL

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 98/2008, de 23/12/2008, publicada
em 24/12/2008 - que estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais.
Fernandópolis, 14 de Dezembro de 2010.

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral

RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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Os objetivos deste nível de ensino estão preconizados em documentos legais e referenciais, o
que começamos expor conforme o estabelecido no Artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB(EN) “O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública a partir dos seis
anos, 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”.
Também fortalecendo o estabelecido na LDB(EN), reportaremos ao Regimento Interno da
Unidade Escolar, quando em seu Artigo 5º, estabelece como objetivos da Escola, no Ensino Fundamental visa:“I) destina-se a formação da criança e do pré-adolescente, visando ao desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania;
II) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do
cálculo;
III) a compreensão do ambiente cultural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se
fundamentam as sociedades;
IV) o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca;
V) tornar, o aluno crítico através de reflexão, para melhor exercer a cidadania de forma consciente e participativa”.
Fornecendo subsídios teóricos e metodológicos que devem ser analisados e interpretados, os
PCNs são as orientações e referências do MEC para cada etapa do ensino fundamental. Os PCN de 5ª a 8ª séries
foram publicados em 1998, e indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de:
“• compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;
• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
• conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio para
construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país;
• conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sócio-cultural brasileiro, bem como aspectos sócio-culturais
de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças,
de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais;
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• perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente;
• desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no
exercício da cidadania;
• conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva;
• utilizar as diferentes linguagens — verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal, como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;
• saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos;
• questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento
lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação”.
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 praticas já acumulados, ou seja, partiu da
recuperação, da revisão e da sistematização de documentos, publicações e diagnósticos já existentes e do levantamento e analise dos resultados de projetos ou iniciativas realizados.
Pensando na melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos a Secretaria de Estado da
Educação, implantou subsídios visando favorecer o trabalho nas U. Es, abaixo destacamos alguns subsídios:

“Currículo do Estado de São Paulo – Este documento apresenta os princípios
orientadores do currículo para uma escola capaz de promover as competências
indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais
do mundo contemporâneo. Contempla algumas das principais características da
sociedade do conhecimento e das pressões que a contemporaneidade exerce sobre os jovens cidadãos, propondo princípios orientadores para a pratica educativa, a fim de que as escolas possam preparar seus alunos para esse novo tempo.
Ao priorizar a competência de leitura e escrita, o Currículo define a escola como
espaço de cultura e de articulação de competências e de conteúdos disciplinares”;



Alem do Currículo do estado de São Paulo, contamos também com “um segundo

conjunto de documentos, com orientações para a gestão do Currículo na escola.
Intitulado Caderno do Gestor, dirige-se especialmente as unidades escolares e
aos professores coordenadores, diretores, professores coordenadores das ofici-
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nas pedagógicas e supervisores. Esse material não trata da gestão curricular em
geral, mas tem a finalidade específica de apoiar o gestor para que ele seja um líder capaz de estimular e orientar a implementação do Currículo nas escolas publicas estaduais de São Paulo.
Ha inúmeros programas e materiais disponíveis sobre o tema da gestão, aos
quais as equipes gestoras também poderão recorrer para apoiar seu trabalho. O
ponto mais importante desse segundo conjunto de documentos e garantir que a
Proposta Pedagógica, que organiza o trabalho nas condições singulares de cada
escola, seja um recurso efetivo e dinâmico para assegurar aos alunos a aprendizagem dos conteúdos e a constituição das competências previstas no Currículo.
Espera-se também que a aprendizagem resulte da coordenação de ações entre
as disciplinas, do estimulo a vida cultural da escola e do fortalecimento de suas
relações com a comunidade. Para isso, os documentos reforçam e sugerem orientações e estratégias para a formação continuada dos professores”.


“O Currículo se completa com um conjunto de documentos dirigidos especialmente aos professores e aos alunos: os Cadernos do Professor e do Aluno, organizados por disciplina/série(ano)/bimestre. Neles, são apresentadas Situações
de Aprendizagem para orientar o trabalho do professor no ensino dos conteúdos
disciplinares específicos e a aprendizagem dos alunos. Esses conteúdos, habilidades e competências são organizados por serie/ano e acompanhados de orientações para a gestão da aprendizagem em sala de aula e para a avaliação e a recuperação. Oferecem também sugestões de métodos e estratégias de trabalho
para as aulas, experimentações, projetos coletivos, atividades extraclasse e estudos interdisciplinares”.

Para que se efetive um trabalho no qual professores e alunos tenham autonomia, possam
pensar e refletir sobre o seu próprio processo de construção de conhecimentos e tenham acesso a novas informações deve-se observar questões fundamentais e específicas desta fase em que os alunos passam gradativamente do estágio operatório-concreto para o pensamento formal. Com isso cabe aos professores propiciar questões,
atividades, etc. Em que os agentes do processo ensino-aprendizagem possam: dialogar, duvidar, discutir, questionar, compartilhar informações, e que se haja espaço para transformações, para as diferenças, para o erro, para as
contradições, para a colaboração mútua e para a criatividade.
A qualidade do trabalho pedagógico está associada à capacidade de promoção de avanços no
desenvolvimento do aluno, destacando-se a importância do papel do professor no processo ensinoaprendizagem, assim como a relevância da proposta pedagógica adotada pela escola.
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Com isso é importante que tenha em conta que, qualquer que seja o conteúdo, ele nunca é
um fim em si mesmo, e, sim, apenas um pretexto para se aprender a pensar e questionar o próprio conhecimento, para se compreender que aprender não é reproduzir verdades alheias, mas sim, aprender a olhar para o mundo colhendo dados, interpretando-os, transformando-os e tirando conclusões.
Só assim é possível formar cidadãos críticos, competitivos e capacitados o bastante para serem agentes transformadores de sua própria vida e da realidade que os cerca.
Nossos planos de ensino estão incorporando como competências para aprender aquelas
formuladas no referencial teórico do Enem, 1998, competência leitora e escritora, conforme segue:•

“Dominar a norma-padrão da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística
e científica.” A constituição da competência de leitura e escrita é também o domínio das normas
e dos códigos que tornam as linguagens instrumentos eficientes de registro e expressão que podem ser compartilhados. Ler e escrever, hoje, são competências fundamentais para qualquer
disciplina ou profissão. Ler, entre outras coisas, é interpretar (atribuir sentido ou significado), e
escrever, igualmente, é assumir uma autoria individual ou coletiva (tornar-se responsável por
uma ação e suas consequências).

•

“Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas.” É o desenvolvimento da linguagem que possibilita o raciocínio hipotéticodedutivo, indispensável à compreensão de fenômenos. Ler, nesse sentido, é um modo de compreender, isto é, de assimilar experiências ou conteúdos disciplinares (e modos de sua produção); escrever é expressar sua construção ou reconstrução com sentido, aluno por aluno.

•

“Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes
formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.” Ler implica também – além de
empregar o raciocínio hipotético-dedutivo que possibilita a compreensão de fenômenos – antecipar, de forma comprometida, a ação para intervir no fenômeno e resolver os problemas decorrentes dele. Escrever, por sua vez, significa dominar os inúmeros formatos que a solução do
problema comporta.

•

“Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em
situações concretas, para construir argumentação consistente.” A leitura, nesse caso, sintetiza a
capacidade de escutar, supor, informar-se, relacionar, comparar etc.

•

A escrita permite dominar os códigos que expressam a defesa ou a reconstrução de argumentos
com liberdade, mas observando regras e assumindo responsabilidades.

•

“Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar propostas de intervenção
solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.” Ler, nesse caso, além de implicar o descrever e o compreender, bem como o argumentar a
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respeito de um fenômeno, requer a antecipação de uma intervenção sobre ele, com a tomada de
decisões a partir de uma escala de valores. Escrever é formular um plano para essa intervenção,
formular hipóteses sobre os meios mais eficientes para garantir resultados a partir da escala de
valores adotada. É no contexto da realização de projetos escolares que os alunos aprendem a
criticar, respeitar e propor projetos valiosos para toda a sociedade; por intermédio deles, aprendem a ler e a escrever as coisas do mundo atual, relacionando ações locais com a visão global,
por meio de atuação solidária.
SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
PORTUGUÊS:O Currículo, em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais e com os avanços
feitos até o momento, parte do estudo do texto – apresentado sempre em uma dada situação de comunicação –
como base para o estudo de conteúdos, o desenvolvimento de habilidades e competências –especialmente de
leitura e escrita – e de propostas metodológicas de ensino e aprendizagem.
Com o objetivo de apresentar o texto em situações de comunicação diversificadas, propomos, para cada bimestre, um eixo de organização.
Cada eixo terá o texto em uma dada situação como base para a organização dos estudos. Assim, em todos os anos do Ensino Fundamental II, serão estudados:


1o bimestre: Tipologias e gêneros textuais



2o bimestre: Tipologias e gêneros textuais



3o bimestre: Texto, discurso e história



4o bimestre: Texto, discurso e história

HISTÓRIA:


Sistemas sociais e culturais de notação ao longo da história



Civilizações antigas



Feudalismo



Renascimento Comercial, Urbano e Cultural



Formação das Monarquias Nacionais Européias Modernas



Conquista da América



Crise do sistema colonial



Revoluções da Idade Moderna



Reinados no Brasil



Imperialismo e Neocolonialismo



Guerras mundiais



Revolução Rússia



Guerra Fria
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Populismo e ditadura militar no Brasil



Redemocratização no Brasil



Fim da Guerra Fria e Nova Ordem Mundial

GEOGRAFIA:

Paisagem



Escala da Geografia



O Mundo e suas representações



A linguagem dos mapas



Os ciclos da natureza e a sociedade



As atividades econômicas e o espaço geográfico



Território brasileiro - A regionalização do território brasileiro



Domínios naturais do Brasil



O patrimônio ambiental e sua conservação



Brasil:- População e economia



Representação cartográfica



Globalização em três tempos



Produção e consumo de energia



A crise ambiental



Geografia comparada da América



A produção do espaço geográfico global



A nova “desordem” mundial



Geografia das populações



Redes urbanas sociais

CIÊNCIAS:- Vida e ambiente, Ciência e tecnologia, Ser humano e saúde e Terra e Universo são os quatro eixos temáticos
para esta proposta de Currículo para o ensino de Ciências, da 5a série/6o ano à 8a série/9o ano. Temas como
“matéria e energia”, “comunicação e informação”, “esporte e transporte”, “atmosfera e litosfera” ou “matéria e
radiação” comparecerão como parte da articulação dos quatro eixos estruturadores desta proposta.
Na presente proposta, os conteúdos relativos aos quatro eixos temáticos serão trabalhados
nas quatro séries/anos de ensino: o último tema de uma série/ano será geralmente
o primeiro da série/ano seguinte. Por exemplo, o último tema da 5a série/6o ano é Terra e Universo, que será o
primeiro tema da 6a série/7o ano.
MATEMÁTICA:


Números



Números/Relações



Geometria/Relações
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EDUCAÇÃO FÍSICA:

Jogos e Esportes: competição e cooperação



Organismo humano, movimento e saúde



Atividades Rítmicas



Ginástica



Luta

ARTE:- De acordo com os PCN de Arte e o Currículo, o ensino de arte, visto como área de conhecimento e
linguagem, deverá se dar de forma a articular três eixos metodológicos, a saber:
• Criação/produção em arte – o fazer artístico.
• Fruição estética – apreciação significativa da arte e do universo a ela relacionado, leitura,
crítica.
• Reflexão: a arte como produto da história e da multiplicidade de culturas.
Esses três eixos, presentes na proposta triangular, articulam-se com a fundamentação filosófica da proposta com a concepção dos territórios de Arte e Cultura, que abrem possibilidades para o mergulho
em conceitos, conteúdos e experiências estéticas nas linguagens da Arte, colocando-a como objeto de estudo.
INGLÊS:- Os conteúdos de língua inglesa propostos para o Ensino Fundamental ciclo II, destaca-se três princípios metodológicos.
Primeiramente, a ênfase é dada à compreensão e à interpretação de significados (dos textos
lidos, dos textos escritos, da participação nas atividades e na resolução de problemas de modo colaborativo etc.)
por meio, principalmente, da ampliação dos esquemas interpretativos e do repertório lexical dos alunos. Nesse
contexto, o estudo do sistema de regras e estruturas da língua serve de subsídio à construção e à negociação de
sentido.
Em segundo lugar, o estudo das características e da organização de diversos textos adquire
relevância no desenvolvimento dos conteúdos. Isso ocorre já que o trabalho de compreensão e interpretação de
significados baseia-se na análise do contexto histórico, social e cultural em que textos são produzidos e lidos.
Por fim, o ensino e a aprendizagem ocorrem de forma espiralada: os alunos têm contato com
o objeto de estudo (textual, lexical ou estrutural) diversas vezes, em momentos e contextos diferentes, de modo a
gradualmente ampliar e reelaborar seu conhecimento, conforme segue:
•

Repertório lexical em Língua Inglesa

•

Aquisição do repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da Língua Inglesa

•

Ampliação do repertório lexical e conhecimento gramatical em uso

•

Informação no mundo globalizado

•

Intertextualidade

•

O mundo do Trabalho

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS:-
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O princípio norteador das aulas de Leitura e Produção de Texto é
• a formação de leitores literários e
• o acesso ao vasto repertório da cultura ficcional existente na literatura universal.
Para tanto, a escola deve garantir momentos especialmente dedicados às práticas de leitura de diferentes
gêneros, autores e obras consagradas, propiciando:• Propiciar um intenso e sistematizado contato dos alunos com diferentes linguagens, em
especial a linguagem literária, sobretudo no que se refere ao ler para apreciar/fruir, conhecer/compreender.
• Possibilitar aos alunos do Ensino Fundamental momentos para saborear e compartilhar
as ideias de autores clássicos e contemporâneos da literatura universal, em especial os da literatura brasileira.
• Estimular a leitura dos livros de ficção existentes no acervo da escola.
ENSINO RELIGIOSO:

Religião e diversidade



História e religiosidade



Funções e valores culturais religiosos



Diversidade religiosa como parte da cultura



Tradição Religiosa e Ética



Textos Sagrados



Cristianismo



Diversidade Cristã - A Reforma



Pluralismo e Diversidade

OMPETÊNCIAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTOS
PORTUGUES
Demonstrar compreensão de textos orais, nos gêneros previstos para o ciclo, por meio de retomada dos tópicos do texto.
Espera-se que o aluno realize, oralmente ou por escrito, retomadas de textos ouvidos (resumo, por exemplo), de forma que sejam preservadas as idéias principais. Nesse processo, devem ser considerados
possíveis efeitos de sentido produzidos por elementos não-verbais e que sejam utilizados como apoio, quando
for o caso, registros escritos realizados durante a escuta.
Atribuir sentido a textos orais e escritos, posicionando-se criticamente diante deles.
Espera-se que o aluno, a partir da identificação do ponto de vista que determina o tratamento dado ao conteúdo, possa confrontar o texto lido com outros textos e opiniões, posicionando-se criticamente
diante dele.
Ler de maneira independente textos com os quais tenha construído familiaridade.
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Espera-se que o aluno leia, sem que precise da ajuda de terceiros, textos que demandem conhecimentos familiares, tanto no que se refere ao gênero quanto ao tema abordado.
Compreender textos a partir do estabelecimento de relações entre diversos segmentos do
próprio texto e entre o texto e outros diretamente implicados por ele.
Espera-se que o aluno, no processo de leitura, consiga articular informações presentes nos
diferentes segmentos de um texto e estabeleça relações entre o texto e outros aos quais esse primeiro possa se
referir, mesmo que indiretamente, ainda que a partir de informações oferecidas pelo professor.
Selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos e interesses (estudo,
formação pessoal, entretenimento, realização de tarefa) e a características do gênero e suporte.
Espera-se que o aluno seja capaz de ajustar sua leitura a diferentes objetivos utilizando os
procedimentos adequados - leitura extensiva, inspecional, tópica, de revisão, item a item, consideradas as especificidades do gênero no qual o texto se organiza e do suporte.
Coordenar estratégias de leitura não-lineares utilizando procedimentos adequados para resolver dúvidas na compreensão e articulando informações textuais com conhecimentos prévios.
Espera-se que o aluno, ao realizar uma leitura, utilize coordenadamente procedimentos necessários para a compreensão do texto. Assim, se realizou uma antecipação ou inferência, é necessário que busque no texto pistas que confirmem ou não a antecipação ou inferência realizada. Da mesma forma, espera-se que
o aluno, a partir da articulação entre seus conhecimentos prévios e as informações textuais, deduza do texto informações implícitas.
Produzir textos orais nos gêneros previstos para o ciclo, considerando as especificidades das
condições de produção.
Espera-se que o aluno produza textos orais, planejando-os previamente em função dos objetivos estabelecidos, com apoio da linguagem escrita e de recursos gráficos, quando for o caso. Nesse processo,
espera-se que sejam considerados os seguintes aspectos: as especificidades do gênero, os papéis assumidos pelos
interlocutores na situação comunicativa, possíveis efeitos de sentido produzidos por elementos não-verbais, a
utilização da variedade lingüística adequada. Espera-se, ainda, que o aluno consiga monitorar seu desempenho
durante o processo de produção, em função da reação dos interlocutores.
Redigir textos na modalidade escrita nos gêneros previstos para o ciclo, considerando as especificidades das condições de produção.
Espera-se que o aluno produza textos considerando as finalidades estabelecidas, as especificidades do gênero e do suporte, os papéis assumidos pelos interlocutores, os conhecimentos presumidos do
interlocutor, bem como as restrições impostas pelos lugares de circulação previstos para o texto.
Escrever textos coerentes e coesos, observando as restrições impostas pelo gênero.
Espera-se que o aluno produza textos, procurando garantir: a relevância das informações em
relação ao tema e aos propósitos do texto; a continuidade temática; a explicitação de dados ou premissas indis-
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pensáveis à interpretação; a explicitação de relações entre expressões pela utilização de recursos lingüísticos apropriados (retomadas, anáforas, conectivos). Espera-se, também, que o aluno saiba avaliar a pertinência da utilização de recursos que não sejam próprios da modalidade escrita da linguagem, analisando possíveis efeitos de
sentido produzidos por esses recursos.
Redigir textos utilizando alguns recursos próprios do padrão escrito relativos à paragrafação,
pontuação e outros sinais gráficos, em função do projeto textual.
Espera-se que o aluno, ao redigir textos, coerentemente com o projeto textual em desenvolvimento, saiba organizá-los em parágrafos, estruturando adequadamente os períodos e utilizando recursos do
sistema de pontuação e outros sinais gráficos.
Escrever textos sabendo utilizar os padrões da escrita, observando regularidades lingüísticas e
ortográficas.
Espera-se que o aluno empregue adequadamente os tempos verbais em função de seqüências textuais; que estabeleça as relações lógico-temporais, utilizando adequadamente os conectivos; e que
faça a concordância verbal e nominal, inclusive em casos em que haja inversão sintática ou distanciamento entre
sujeito e verbo, desconsiderando-se os casos de concordância especial. Espera-se que o aluno produza textos
ortograficamente corretos, considerando casos não regulares apenas em palavras de freqüência alta, sabendo
utilizar o dicionário e outras fontes impressas para resolver as dúvidas relacionadas às demais irregularidades.
Revisar os próprios textos com o objetivo de aprimora-los.
Espera-se que o aluno, tanto durante a produção dos textos quanto após terminá-los, analiseos e revise-os em função dos objetivos estabelecidos, da intenção comunicativa, e do leitor a que se destina, redigindo tantas versões quantas forem necessárias para considerar o texto bem escrito. Espera-se que, nesse processo, o aluno incorpore os conhecimentos discutidos e produzidos na prática de análise lingüística.
Utilizar os conceitos e procedimentos constituídos na prática de análise lingüística.
Espera-se que o aluno opere com os procedimentos metodológicos empregados na análise
dos fatos da linguagem (elaboração de inventário, classificação, comparação, levantamento de regularidade, organização de registro), bem como utilize os conceitos referentes à delimitação e identificação db e unidades, à
compreensão das relações estabelecidas entre as unidades e às funções discursivas associadas a elas no contexto,
empregando uma metalinguagem quando esta se revelar funcional.
HISTÓRIA
Conhecer realidades históricas singulares, distinguindo diferentes modos de convivência nelas existentes;
Caracterizar e distinguir relações sociais da cultura com a natureza em diferentes realidades
históricas;
Caracterizar e distinguir relações sociais de trabalho em diferentes realidades históricas;
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Refletir sobre as transformações tecnológicas e as modificações que elas geram no modo de
vida das populações e nas relações de trabalho;
Localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de medida e noções para distinguilos por critérios de anterioridade, posterioridade e simultaneidade;
Utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares; ter iniciativas e autonomia na realização de trabalhos individuais e coletivos
GEOGRAFIA
Reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis próprios e que o espaço
geográfico resulta das interações entre elas, historicamente definidas;
Compreender a escala de importância no tempo e no espaço do local e do global e da multiplicidade de vivências com os lugares;
Reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem para trabalhar em
diferentes escalas espaciais as representações locais e globais do espaço geográfico;
Distinguir as grandes unidades de paisagens em seus diferentes graus de humanização da natureza, inclusive a dinâmica de suas fronteiras, sejam elas naturais ou históricas, a exemplo das grandes paisagens
naturais, as sociopolíticas como dos Estados-nacionais e cidade-campo;
Compreender que os conhecimentos geográficos que adquiriram ao longo da escolaridade
são parte da construção da sua cidadania, pois os homens constroem, se apropriam e interagem com o espaço
geográfico nem sempre de forma igual;
Perceber na paisagem local e no lugar em que vivem, as diferentes manifestações da natureza,
sua apropriação e transformação pela ação da coletividade, de seu grupo social;
Reconhecer e comparar a presença da natureza, expressa na paisagem local, com as manifestações da natureza presentes em outras paisagens;
Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos que diferentes grupos sociais se apropriam
da natureza e a transformam, identificando suas determinações nas relações de trabalho, nos hábitos cotidianos,
nas formas de se expressar e no lazer;
Conhecer e utilizar fontes de informação escritas e imagéticas, utilizando, para tanto, alguns
procedimentos básicos;
Criar uma linguagem comunicativa, apropriando-se de elementos da linguagem gráfica utilizada nas representações cartográficas;
Saber utilizar a observação e a descrição na leitura direta ou indireta da paisagem, sobretudo
mediante ilustrações e linguagem oral;
Reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, orientação e distância,
de modo que se desloque com autonomia e represente os lugares onde vivem e se relacionam;
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Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o meio em que vivem, evitando o desperdício e percebendo os cuidados que se devem ter na preservação e na conservação da
natureza.
CIÊNCIAS
Os temas de estudo e as atividades de Ciências Naturais devem ser organizados para que os
alunos ganhem progressivamente as seguintes capacidades:
• reconhecer que a humanidade sempre se envolveu com o conhecimento da natureza e que
a Ciência, uma forma de desenvolver este conhecimento, relaciona-se com outras atividades humanas;
• valorizar a disseminação de informações socialmente relevantes aos membros da sua comunidade;
• valorizar o cuidado com o próprio corpo, com atenção para o desenvolvimento da sexualidade e para os hábitos de alimentação, de convívio e de lazer;
• valorizar a vida em sua diversidade e a conservação dos ambientes;
• elaborar, individualmente e em grupo, relatos orais e outras formas de registros acerca do
tema em estudo, considerando informações obtidas por meio de observação, experimentação, textos ou outras
fontes;
• confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, inclusive as de caráter histórico,
para reelaborar suas idéias e interpretações;
• elaborar perguntas e hipóteses, selecionando e organizando dados e idéias para resolver
problemas;
• caracterizar os movimentos visíveis de corpos celestes no horizonte e seu papel na orientação espaço-temporal hoje e no passado da humanidade;
• caracterizar as condições e a diversidade de vida no planeta Terra em diferentes espaços,
particularmente nos ecossistemas brasileiros;
• interpretar situações de equilíbrio e desequilíbrio ambiental relacionando informações sobre
a interferência do ser humano e a dinâmica das cadeias alimentares;
• identificar diferentes tecnologias que permitem as transformações de materiais e de energia
necessárias a atividades humanas essenciais hoje e no passado;
• compreender a alimentação humana, a obtenção e a conservação dos alimentos, sua digestão no organismo e o papel dos nutrientes na sua constituição e saúde.
• compreender e exemplificar como as necessidades humanas, de caráter social, prático ou
cultural, contribuem para o desenvolvimento do conhecimento científico ou, no sentido inverso, beneficiam-se
desse conhecimento;
• compreender as relações de mão dupla entre o processo social e a evolução das tecnologias,
associadas à compreensão dos processos de transformação de energia, dos materiais e da vida;
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• valorizar a disseminação de informações socialmente relevantes aos membros da sua comunidade;
• confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, reconhecendo a existência de
diferentes modelos explicativos na Ciência, inclusive de caráter histórico, respeitando as opiniões, para reelaborar
suas idéias e interpretações;
• elaborar individualmente e em grupo relatos orais, escritos, perguntas e suposições acerca
do tema em estudo, estabelecendo relações entre as informações obtidas por meio de trabalhos práticos e de
textos, registrando suas próprias sínteses mediante tabelas, gráficos, esquemas, textos ou maquetes;
• compreender como as teorias geocêntrica e heliocêntrica explicam os movimentos dos corpos celestes, relacionando esses movimentos a dados de observação e à importância histórica dessas diferentes
visões;
• compreender a história evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos processos de formação do planeta;
• caracterizar as transformações tanto naturais como induzidas pelas atividades humanas, na
atmosfera, na litosfera, na hidrosfera e na biosfera, associadas aos ciclos dos materiais e ao fluxo de energia na
Terra, reconhecendo a necessidade de investimento para preservar o ambiente em geral e, particularmente, em
sua região;
• compreender o corpo humano e sua saúde como um todo integrado por dimensões biológicas, afetivas e sociais, relacionando a prevenção de doenças e promoção de saúde das comunidades a políticas
públicas adequadas;
• compreender as diferentes dimensões da reprodução humana e os métodos anticoncepcionais, valorizando o sexo seguro e a gravidez planejada.
MATEMÁTICA
O ensino de Matemática deve visar ao desenvolvimento:
• Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* ampliar e construir novos significados para os números naturais, inteiros e racionais a partir
de sua utilização no contexto social e da análise de alguns problemas históricos que motivaram sua construção;
* resolver situações problema envolvendo números naturais, inteiros, racionais e a partir delas ampliar e construir novos significados da adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;
* identificar, interpretar e utilizar diferentes representações dos números naturais, racionais e
inteiros, indicadas por diferentes notações, vinculando-as aos contextos matemáticos e não matemáticos;
* selecionar e utilizar procedimentos de cálculo (exato ou aproximado, mental ou escrito) em
função da situação problema proposta.
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• Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* reconhecer que representações algébricas permitem expressar generalizações sobre propriedades das operações aritméticas, traduzir situações problema e favorecer as possíveis soluções;
* traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem algébrica e vice-versa,
generalizando regularidades e identificar os significados das letras;
* utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas propriedades para construir
estratégias de cálculo algébrico.
• Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* resolver situações-problema de localização e deslocamento de pontos no espaço, reconhecendo nas noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo e de perpendicularismo elementos fundamentais para a constituição de sistemas de coordenadas cartesianas;
* estabelecer relações entre figuras espaciais e suas representações planas, envolvendo a observação das figuras sob diferentes pontos de vista, construindo e interpretando suas representações;
* resolver situações problema que envolvam figuras geométricas planas, utilizando procedimentos de decomposição e composição, transformação, ampliação e redução.
• Da competência métrica, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem
o aluno a:
* ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas, a partir de sua
utilização no contexto social e da análise de alguns dos problemas históricos que motivaram sua construção;
* resolver problemas que envolvam diferentes grandezas, selecionando unidades de medida e
instrumentos adequados à precisão requerida.
• Do raciocínio que envolva a proporcionalidade, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* observar a variação entre grandezas, estabelecendo relação entre elas e construir estratégias
de solução para resolver situações que envolvam a proporcionalidade.
• Do raciocínio combinatório, estatístico e probabilístico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas e gráficos, formular
argumentos convincentes, tendo por base a análise de dados organizados em representações matemáticas diversas;
* resolver situações-problema que envolvam o raciocínio combinatório e a determinação da
probabilidade de sucesso de um determinado evento por meio de uma razão.
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• Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* ampliar e consolidar os significados dos números racionais a partir dos diferentes usos em
contextos sociais e matemáticos e reconhecer que existem números que não são racionais;
* resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, racionais e irracionais,
ampliando e consolidando os significados da adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;
* selecionar e utilizar diferentes procedimentos de cálculo com números naturais, inteiros,
racionais e irracionais.
• Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* produzir e interpretar diferentes escritas algébricas expressões, igualdades e desigualdades,
identificando as equações, inequações e sistemas;
* resolver situações-problema por meio de equações e inequações do primeiro grau, compreendendo os procedimentos envolvidos;
* observar regularidades e estabelecer leis matemáticas que expressem a relação de dependência entre variáveis.
• Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* interpretar e representar a localização e o deslocamento de uma figura no plano cartesiano;
* produzir e analisar transformações e ampliações/reduções de figuras geométricas planas,
identificando seus elementos variantes e invariantes, desenvolvendo o conceito de congruência e semelhança;
* ampliar e aprofundar noções geométricas como incidência, paralelismo, perpendicularismo
e ângulo para estabelecer relações, inclusive as métricas, em figuras bidimensionais e tridimensionais.
• Da competência métrica, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem
o aluno a:
* ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas, utilizando dígitos significativos para representar as medidas, efetuar cálculos e aproximar resultados de acordo com o grau de
precisão desejável;
* obter e utilizar fórmulas para cálculo da área de superfícies planas e para cálculo de volumes de sólidos geométricos (prismas retos e composições desses prismas).
• Do raciocínio proporcional, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* representar em um sistema de coordenadas cartesianas a variação de grandezas, analisando
e caracterizando o comportamento dessa variação em diretamente proporcional, inversamente proporcional ou
não-proporcional;
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* resolver situações-problema que envolvam a variação de grandezas direta ou inversamente
proporcionais, utilizando estratégias não-convencionais e convencionais, como as regras de três.
• Do raciocínio estatístico e probabilístico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* construir tabelas de freqüência e representar graficamente dados estatísticos, utilizando diferentes recursos, bem como elaborar conclusões a partir da leitura, análise, interpretação de informações apresentadas em tabelas e gráficos;
* construir um espaço amostral de eventos equiprováveis, utilizando o princípio multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade de sucesso de um dos eventos.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Atitudes: Conhecimento sobre o Corpo; Esportes, Jogos, Lutas e Ginásticas; Atividades
Rítmicas e expressivas
• Predisposição a cooperação e solidariedade (ajudar o outro, dar segurança, contribuir com
um ambiente favorável ao trabalho etc.).
• Predisposição ao diálogo (favorecer a troca de conhecimento, não sonegar informações úteis ao desenvolvimento do outro, valorizar o diálogo na resolução de conflitos, respeitar a opinião do outro).
• Valorização da cultura popular e nacional.
• Predisposição para a busca do conhecimento, da diversidade de padrões, da atitude crítica
em relação a padrões impostos, do reconhecimento a outros padrões pertinentes a diferentes contextos.
• Respeito a si e ao outro (próprios limites corporais, desempenho, interesse, biotipo, gênero,
classe social, habilidade, erro etc.).
• Valorização do desempenho esportivo de um modo geral, sem ufanismo ou regionalismo.
• Predisposição para experimentar situações novas ou que envolvam novas aprendizagens.
• Predisposição para cultivar algumas práticas sistemáticas (exercícios técnicos, de manutenção das capacidades físicas etc.).
• Aceitação da disputa como um elemento da competição e não como uma atitude de rivalidade frente aos demais.
• Predisposição em aplicar os conhecimentos técnicos e táticos.
• Valorização do próprio desempenho em situações competitivas desvinculadas do resultado.
• Reconhecimento do desempenho do outro como subsídio para a própria evolução, como
parte do processo de aprendizagem (diálogo de competências).
• Disposição em adaptar regras, materiais e espaço visando à inclusão do outro (jogos, ginásticas, esportes etc.).
• Disposição para aplicar os conhecimento adquiridos e os recursos disponíveis na criação e
adaptação de jogos, danças e brincadeiras, otimizando o tempo disponível para o lazer.
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• Valorização da cultura corporal de movimento como parte do patrimônio cultural da comunidade, do grupo social e da nação.
• Valorização do estilo pessoal de cada um.
• Valorização da cultura corporal de movimento como instrumento de expressão de afetos,
sentimentos e emoções.
• Valorização da cultura corporal de movimento como possibilidade de obter satisfação e
prazer.
• Valorização da cultura corporal de movimento como linguagem, como forma de comunicação e interação social.
• Respeito a diferenças e características relacionadas ao gênero presente nas práticas da cultura corporal de movimento.
Conceitos e procedimentos: Conhecimentos sobre o corpo
• Identificação das capacidades físicas básicas.
• Compreensão dos aspectos relacionados com a boa postura.
• Compreensão das relações entre as capacidades físicas e as práticas da cultura corporal de
movimento.
• Compreensão das técnicas de desenvolvimento e manutenção das capacidades físicas básicas.
• Vivência de diferentes formas de desenvolvimento das capacidades físicas básicas.
• Identificação das funções orgânicas relacionadas às atividades motoras.
• Vivências corporais que ampliem a percepção do corpo sensível e do corpo emotivo.
• Conhecimento dos efeitos que a atividade física exerce sobre o organismo e a saúde.
• Compreensão dos mecanismos e fatores que facilitam a aprendizagem motora.
• Compreensão dos fatores fisiológicos que incidem sobre as características da motricidade
masculina e feminina.
Conceitos e procedimentos: Esportes, jogos, lutas e ginásticas
• Compreensão dos aspectos históricos sociais relacionados aos jogos, às lutas, aos esportes e
às ginásticas.
• Participação em jogos, lutas, e esportes dentro do contexto escolar de forma recreativa.
• Participação em jogos, lutas, e esportes dentro do contexto escolar de forma competitiva.
• Vivência de jogos cooperativos.
• Desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras por meio das práticas da
cultura corporal de movimento.
• Compreensão e vivência dos aspectos relacionados à repetição e à qualidade do movimento
na aprendizagem do gesto esportivo.
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• Aquisição e aperfeiçoamento de habilidades específicas a jogos, esportes, lutas e ginásticas.
• Compreensão e vivência dos aspectos técnicos e táticos do esporte no contexto escolar.
• Desenvolvimento da capacidade de adaptar espaços e materiais na criação de jogos.
• Desenvolvimento da capacidade de adaptar espaços e materiais para realizar esportes simultâneos, envolvendo diferentes objetivos de aprendizagem.
• Vivência de esportes individuais dentro de contextos participativos e competitivos.
• Vivência de esportes coletivos dentro de contextos participativos e competitivos.
• Vivência de variados papéis assumidos no contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante,
técnico, torcedor, juiz).
• Participação na organização de campeonatos, gincanas, excursões e acampamentos dentro
do contexto escolar.
• Compreensão das diferentes técnicas ginásticas relacionadas com diferentes contextos histórico-culturais e com seus objetivos específicos.
• Compreensão e vivência dos aspectos de quantidade e qualidade relacionados aos movimentos ginásticos.
Conceitos e procedimentos: Atividades rítmicas e expressivas
• Compreensão dos aspectos histórico-sociais das danças.
• Percepção do ritmo pessoal.
• Percepção do ritmo grupal.
• Desenvolvimento da noção espaço/tempo vinculada ao estímulo musical e ao silêncio com
relação a si mesmo e ao outro.
• Exploração de gestos e códigos de outros movimentos corporais não abordados nos outros blocos.
• Compreensão do processo expressivo partindo do código individual de cada um para o coletivo (mímicas individuais, representações de cenas do cotidiano em grupo, danças individuais, pequenos desenhos coreográficos em grupo).
• Percepção dos limites corporais na vivência dos movimentos rítmicos e expressivos.
• Predisposição a superar seus próprios limites nas vivências rítmicas e expressivas.
• Vivências das danças folclóricas e regionais, compreendendo seus contextos de manifestação (carnaval, escola de samba e seus integrantes, frevo, capoeira, bumba-meu-boi etc.).
• Reconhecimento e apropriação dos princípios básicos para construção de desenhos coreográficos e coreografias simples.
• Vivência da aplicação dos princípios básicos na construção de desenhos coreográficos.
• Vivência das manifestações das danças urbanas mais emergentes e compreensão do seu
contexto originário.
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• Vivência das danças populares regionais, nacionais e internacionais e compreensão do contexto sociocultural onde se desenvolvem.
ARTE
Artes Visuais
• Criar formas artísticas por meio de poéticas pessoais.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno produz formas com liberdade e marca individual em diversos espaços, utilizando-se de técnicas, procedimentos e de elementos da linguagem visual.
• Estabelecer relações com o trabalho de arte produzido por si, por seu grupo e por outros
sem discriminação estética, artística, étnica e de gênero.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno sabe identificar e argumentar criticamente
sobre seu direito à criação e comunicação cultural, respeitando os direitos, valores e gostos de outras pessoas da
própria cidade e de outras localidades, conhecendo-os e sabendo interpretá-los.
• Identificar os elementos da linguagem visual e suas relações em trabalhos artísticos e na natureza.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece, analisa e argumenta de forma pessoal a respeito das relações que ocorrem a partir das combinações de alguns elementos da linguagem visual nos
próprios trabalhos, nos dos colegas e em objetos e imagens que podem ser naturais ou fabricados, produzidos
em distintas culturas e diferentes épocas.
• Conhecer e apreciar vários trabalhos e objetos de arte por meio das próprias emoções, reflexões e conhecimentos e reconhecer a existência desse processo em jovens e adultos de distintas culturas.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece, sabe apreciar e argumentar sobre
vários trabalhos, com senso crítico e fundamentos, observando semelhanças e diferenças entre os modos de
interagir e apreciar arte em diferentes grupos culturais.
• Valorizar a pesquisa e a freqüentação junto às fontes de documentação, preservação, acervo
e veiculação da produção artística.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno valoriza a pesquisa, conhece e observa a importância da documentação, preservação, acervo e veiculação da própria cultura e das demais em relação aos
espaços culturais, ao planejamento urbano, à arquitetura, como bens artísticos e do patrimônio cultural.
Dança
• Saber mover-se com consciência, desenvoltura, qualidade e clareza dentro de suas possibilidades de movimento e das escolhas que faz.
Com este critério busca-se que o aluno conheça as possibilidades de movimento humano e
possa fazer/criar movimentos/danças próprios de acordo com suas escolhas pessoais, respeitando e compreendendo seus limites/possibilidades físicas, emocionais e intelectuais.
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• Conhecer as diversas possibilidades dos processos criativos em dança e suas interações com
a sociedade.
Com este critério busca-se que o aluno possa escolher consciente e criticamente papéis e
propostas criativas que sejam significativas para ele, para o desenvolvimento da arte e para a convivência em
sociedade.
• Tomar decisões próprias na organização dos processos criativos individuais e de grupo em
relação a movimentos, música, cenário e espaço cênico.
Com este critério busca-se que o aluno integre os diversos elementos que constituem o processo de elaboração de uma dança, relacionando-os entre si, com as outras linguagens artísticas e com a sociedade.
• Conhecer as principais correntes históricas da dança e as manifestações culturais populares
e suas influências nos processos criativos pessoais.
Com este critério busca-se que o aluno possa situar os movimentos artísticos no tempo e no
espaço para que estabeleça relações entre a história da dança e os processos criativos pessoais de forma crítica e
transformadora.
• Saber expressar com desenvoltura, clareza, critério suas idéias e juízos de valor a respeito
das danças que cria e assiste.
Com este critério espera-se que o aluno integre seu conhecimento corporal, intuitivo, sintético, imaginativo, perceptivo aos processos analíticos, mentais, lógicos e racionais da dança.
Música
• Criar e interpretar com autonomia, utilizando diferentes meios e materiais sonoros.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno improvisa, compõe, interpreta vocal e/ou
instrumentalmente, pesquisando, experimentando e organizando diferenciadas posssibilidades sonoras e se o
aluno improvisa com desembaraço, se compõe pequenos trechos com desenvoltura, se interpreta com expressividade, sabendo trabalhar em equipe e respeitando a produção própria e a de colegas.
• Utilizar conhecimentos básicos da linguagem musical, comunicando-se e expressando-se
musicalmente.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno utiliza conhecimentos básicos da linguagem e
grafia musical, como meios de comunicação e expressão de idéias e sentimentos e se manifesta cooperação, interagindo grupalmente em processos de criação e interpretação musicais.
• Conhecer e apreciar músicas de seu meio sociocultural e do conhecimento musical construído pela humanidade em diferentes períodos históricos e espaços geográficos.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece a música de seu meio sociocultural,
bem como a transformação dela como produto cultural, histórico e geográfico e reconhece alguns estilos musicais de diferentes épocas, sociedades, etnias, e respectivos valores, características e funções. Se, ao apreciar músi-
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cas de distintas culturas e épocas, o aluno valoriza essa diversidade sem preconceitos estéticos, étnicos, culturais e
de gênero.
• Reconhecer e comparar — por meio da percepção sonora — composições quanto aos elementos da linguagem musical.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno identifica estilo, forma, motivo, andamento,
textura, timbre e utiliza vocabulário musical adequado para comparar composições que apresentem estéticas
diferenciadas.
• Refletir, discutir e analisar aspectos das relações socioculturais que os jovens estabelecem
com a música pelos meios tecnológicos contemporâneos, com o mercado cultural.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece e analisa criticamente as interrelações do jovem com a cultura das mídias, tendo o cotidiano como ponto de partida e se o aluno reflete, analisa
e discute questões do mercado cultural, funções e formas de consumo da música.
Teatro
• Saber improvisar e atuar nas situações de jogos, explorando as capacidades do corpo e da
voz.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno busca o enfrentamento nas situações de jogos, articulando estruturas de linguagem teatral por meio do gesto, movimento e voz.
Pretende-se verificar também se ele é capaz de relacionar e fazer sínteses das observações
que realiza no cotidiano, manifestando-as por meio de gestos no jogo teatral.
• Estar capacitado para criar cenas escritas ou encenadas, reconhecendo e organizando os recursos para a sua estruturação.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno organiza cenas e identifica os diversos elementos (atuação, cenário, figurino, iluminação, sonoplastia) e sua integração. Se escreve ou adapta roteiros simples a partir das cenas.
• Estar capacitado a emitir opiniões sobre a atividade teatral, com clareza e critérios fundamentados, sem discriminação estética, artística, étnica ou de gênero.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno manifesta julgamentos, idéias e sentimentos, oral ou por escrito, sobre seu trabalho, dos colegas, espetáculos e textos dramáticos, fundamentados na observação de sua prática, na pesquisa e nos conhecimentos adquiridos, interagindo com o julgamento dos colegas
e aprofundando sua perspectiva crítica. Se reconhece e valoriza a crítica teatral. Se articula um vocabulário adequado em momentos de reflexão sobre processos de criação ou apreciação teatral.
• Identificar momentos importantes da história do teatro, da dramaturgia local, nacional ou
internacional, refletindo e relacionando os aspectos estéticos e cênicos.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno percebe que existem diferentes momentos
na história do teatro e que estão relacionados a aspectos socioculturais. Se reconhece a presença de alguns estilos
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e correntes teatrais nos trabalhos apresentados na escola, nos espetáculos a que assiste ou nos programas veiculados pelas mídias.
• Valorizar as fontes de documentação, os acervos e os arquivos da produção artística teatral.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno valoriza e reconhece a importância da organização de seus próprios registros e anotações. Se freqüenta, valoriza e respeita os centros de documentação da
memória da atividade teatral nacional e de sua comunidade (centros culturais, museus, arquivos públicos, bibliotecas, midiatecas). Se reconhece a importância da pesquisa nesse centros. Se reconhece o direito à preservação da
própria cultura e das demais.
INGLÊS
Quanto à compreensão escrita, o aluno deverá ser capaz de:
Demonstrar compreensão geral de tipos de textos variados, apoiado em elementos icônicos
(gravuras, tabelas, fotografias, desenhos) e/ou em palavras cognatas;
Selecionar informações específicas do texto;
Demonstrar conhecimento da organização textual por meio do reconhecimento de como a
informação é apresentada no texto e dos conectores articuladores do discurso e de sua função enquanto tais;
Demonstrar consciência de que a leitura não é um processo linear que exige o entendimento
de cada palavra;
Demonstrar consciência crítica em relação aos objetivos do texto, em relação ao modo como
escritores e leitores estão posicionados no mundo social;
Demonstrar conhecimento sistêmico necessário para o nível de conhecimento fixado para o
texto.
A avaliação da compreensão oral, quando esta habilidade tiver sido trabalhada, envolverá aspectos semelhantes àqueles mencionados para a compreensão escrita, acrescidos do conhecimento dos padrões
de natureza fonético-fonológica e de interação social.
A avaliação da produção, tanto escrita quanto oral, dependerá naturalmente da ênfase com
que essas habilidades serão enfocadas no programa de ensino. O aluno deverá ser capaz de:
Demonstrar adequação na produção, no que diz respeito, particularmente, a aspectos que afetam o significado no nível da sintaxe, da morfologia, do léxico e da fonologia;
Demonstrar conhecimento dos padrões interacionais e de tipos de textos orais e escritos pertinentes a contextos específicos de uso da língua estrangeira;
Demonstrar conhecimento de que escritores/falantes têm em mente leitores e ouvintes posicionados de modo específico na sociedade.
Na produção oral, acrescente-se a necessidade de demonstrar adequação no uso de traços
entonacionais e conhecimentos ao nível fonológico. Em relação à avaliação dessa habilidade comunicativa, é
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importante notar que a avaliação decorre mais da observação constante do que de uma prova ao final do semestre.
Para a produção escrita, os critérios de avaliação deverão basear-se no foco do ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira no ensino fundamental, ou seja, o envolvimento do aluno na construção do
significado. A avaliação dessa habilidade deverá ser semelhante à situação de ensino: concentração no significado
e na relevância do que é produzido em termos de como o aluno se constitui como ser discursivo, mais do que na
correção gramatical. Esta aumentará gradativamente ao longo da construção da interlíngua do aluno.
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS:As atividades desenvolvidas nas aulas de Leitura e Produção de Texto (LPT), no Ciclo II (6º
a 9º ano) do Ensino Fundamental, visam à formação do leitor literário capaz de fruir a arte literária pelas vias:• da apreciação de texto, por meio de leituras de diferentes gêneros literários como a literatura popular de tradição oral, os romances, os contos, as crônicas, os poemas, os textos dramáticos, as letras de músicas etc.;
• da investigação, por meio de produções orais e escritas relativas à


o cultura literária ficcional: exploração de possibilidades estéticas;



o documentação e memorização das ações humanas: relato, crônica social, ensaio, biografia;



o discussão de problemas sociais controversos: carta de leitor, debate regrado, artigo de opinião.



o transmissão e construção de saberes: texto expositivo, exposição oral, seminário, tomada de notas, resenha;

• do conhecimento, por meio da progressiva elaboração de uma concepção estética sobre arte literária, a partir da leitura de obras da literatura de língua portuguesa, em especial a brasileira, ao longo da
Educação Básica.
ENSINO RELIGIOSO
Compreensão de que todas as pessoas precisam sentir-se respeitadas e sentir que delas se exigem respeitos;


Atuação compreensiva nas situações cotidianas ;



Conhecimento e compreensão da tradição religiosa e sua trajetória histórica;



Valorização da contribuição das diversas religiões.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA

Curso: Ensino Fundamental – Ciclo II - Ano de Exercício: 2011 – EJA - Noturno
Módulo Noturno: 20 semanas/ano
Carga Horária: 540 horas semestrais - 27 horas semanais.
ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO II – Noturno - EJA
Séries/aulas
Componentes Curriculares

5ª

6ª

7ª

8ª

Língua Portuguesa

05

05

05

05

Arte

02

02

02

02

Educação Física*

02

02

02

02

História

03

03

03

03

Geografia

03

03

03

03

Matemática

05

05

05

05

Ciências Físicas e Biológicas

03

03

03

03

23

23

23

23

Língua Estrangeira Moderna - Inglês

02

02

02

02

Leitura e Produção de Textos

02

02

02

02

04

04

04

04

-

-

-

-

27

27

27

27

Base Nacional Comum

Total da Base Nacional Comum

Parte Diversificada

Total da Parte Diversificada
Ensino Religioso
TOTAL GERAL

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 98/2008, de 23/12/2008, publicada
em 24/12/2008 - que estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais.
* As aulas de Educação Física serão ministradas fora do período regular de aulas.
Fernandópolis, 14 de Dezembro de 2010.

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral

RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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Os objetivos deste nível de ensino estão preconizados em documentos legais e referenciais, o
que começamos expor conforme o estabelecido na Seção V - Artigo 37 da Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB(EN), nos mostrando claramente que:- “A educação de jovens e adultos será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”.
Acompanhando o e ampliando o determinado a este nível de ensino, além do estabelecido
no caput do artigo 37, é também preconizado nos parágrafos 1º e 2º o que segue:“§ 1º - Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na
idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho,
mediante cursos e exames”.
“§ 2º - O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si”.

Nesta ordem de raciocínio, o Parecer do Conselho Nacional de Educação Nº 11/2000, nos
mostra que:- “A Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida social não reparada para com os que não tiveram
acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregado na
constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível
para uma presença significativa na convivência social contemporânea”.
Nesta linha o Parecer acima citado define para a Educação de Jovens e Adultos as seguintes
funções:Reparadora:- Entrada no circuito dos direitos civis, bem como a restauração (Caráter subalterno a híbrido pelas elites dirigentes à educação escolar de negros, escravizados, índios, trabalhadores braçais,
obstáculos à mulher à cultura letrada - tradição patriarcal e machista) de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade antológica, de todo e qualquer ser humano.
Não podemos confundir a noção de reparação com a de suprimento, pois os alunos não precisam de um suprimento e sim de algo a reparar a dívida anterior.
Equalizadora – A reentrada no sistema educacional com qualidade, tentando minimizar as
desigualdades de acesso. Mais vagas para novos alunos e alunas. Equidade é a forma pela qual se distribuem os
bens sociais de modo a garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais igualdade (Readquirir a oportunidade de um ponto Igualitário no jogo conflitual da sociedade), consideradas as situações específicas.
Permanente, que pode ser chamada de Qualificadora - Apelo para educação permanente e
criação de uma sociedade educada para universalismo, solidariedade, igualdade, e diversidade.
Temos que aprender durante toda a vida, e uns saberes penetram e enriquecem os outros.
A Educação de Jovens e Adultos, necessita ser pensada como o primeiro modelo pedagógico
próprio a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos.
Assim ao definir os objetivos gerais do Ensino Fundamental, os PCN indicam capacidades
relativas aos aspectos cognitivos, afetivos, físicos, éticos e estéticos, de atuação e de inserção social, de forma a
expressar a formação básica necessária para o exercício da cidadania, nortear a seleção de conteúdos e as aborda-
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gens didáticas. Isso deve levar em consideração que o mundo atual exige das pessoas capacidades que se relacionam em diferentes dimensões da vida: trabalho, família, participação social e política, lazer e cultura.
Formar para o exercício da cidadania pressupõe a participação política de todos na definição
de rumos, não apenas na escolha de representantes políticos, mas também na participação em movimentos sociais e no envolvimento com os temas e questões da nação e em todos os níveis da vida cotidiana. As mudanças no
mundo atual exigem que se compreenda melhor o mundo, para nele atuar de maneira crítica, responsável e transformadora. Esse é o contexto em que se definem as capacidades a serem desenvolvidas na Educação Fundamental, relacionadas a seguir.


Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício

de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e
repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito.
Evidentemente os alunos jovens e adultos já são cidadãos e participam da vida em sociedade;
no entanto, o curso deve lhes proporcionar a ampliação de espaços de participação, aguçando o espírito crítico e
mostrando a importância de sua contribuição no desenvolvimento de uma sociedade mais justa social e economicamente.


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

sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas.
A interrupção da trajetória escolar produz nos alunos da EJA, muitas vezes, um comportamento bastante introvertido e o medo de se posicionar, de dar sua opinião; desse modo, o resgate de sua autoestima, a construção da confiança em suas próprias opiniões são capacidades importantes a serem desenvolvidas,
aliadas também à idéia de que é preciso ouvir as opiniões dos outros, considerá-las, permanecendo aberto ao
diálogo.


Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de
pertinência ao país.
Por conta de uma série de circunstâncias, a baixa auto-estima pessoal coexiste com a percepção de viver em um país do Terceiro Mundo, com problemas de várias ordens; a relação com a pátria é geralmente uma relação negativa, pelo fato de que ela nega o acesso às condições básicas da cidadania; além disso, é
grande a falta de conhecimentos sobre o Brasil, em diferentes dimensões. Daí a importância da tematização das
questões sociais, econômicas, culturais, não só colocando o foco no meio social e cultural em que os cursos de
EJA estão inseridos, mas também estabelecendo relações com dimensões mais amplas do país e do mundo.


Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem co-

mo aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais.
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Em geral (infelizmente), os alunos de EJA conhecem bem a discriminação social de todas as
ordens. As vivências de determinadas experiências os levam a esconder sua origem e a renegar ou desvalorizar
aspectos de sua cultura, por considerá-los menores ou sem importância. Desse modo, o curso deverá empenharse no sentido de que o aluno possa construir e re-construir sua relação com saberes populares, com suas festas,
danças e costumes, valorizando-os e percebendo a riqueza do patrimônio sociocultural brasileiro. Assim, esses
alunos poderão ser capazes de valorizar e de se interessar em conhecer culturas de outros povos e nações.


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

cando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente.
As questões referentes ao meio ambiente têm sido bastante divulgadas pelos meios de comunicação. No entanto, embora sensibilizadas para os problemas existentes, nem sempre as pessoas – e particularmente os alunos jovens e adultos – se identificam como agentes transformadores da sociedade, ou percebem
que suas ações individuais e coletivas podem provocar as mudanças necessárias. Essa capacidade deve ser construída ao longo do curso, preferencialmente a partir de estudos e de ações efetivas relacionadas a problemas concretos de sua realidade (Como é a coleta de lixo? Costumam jogar lixo em terrenos baldios, em riachos?), e de
modo que o aluno assuma uma postura de conscientização com relação a outras pessoas de seu convívio (filhos,
parentes, colegas de trabalho).


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

em sua capacidade afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir
com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania.
As histórias de fracasso escolar, associadas às dificuldades de inserção profissional, constroem um sentimento de desconfiança nas próprias capacidades. Um curso de EJA deve ter o desenvolvimento
dessas capacidades como um de seus maiores desafios. É preciso discutir que, embora “não sejamos necessariamente brilhantes em tudo o que fazemos”, é fundamental agir com perseverança em busca das próprias metas.



Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação a sua saúde e à
saúde coletiva.
As questões relacionadas à saúde e à qualidade de vida, tanto no plano de uma proposta curricular individual como no plano coletivo, constituem certamente um conjunto de problemas enfrentados cotidianamente pelos alunos de EJA. Embora a escola não possa dar conta de todos os aspectos envolvidos nessas
questões, é indispensável que o curso promova o desenvolvimento da capacidade de conhecer o próprio corpo e
dele cuidar, como também de conhecer direitos e opções que possam garantir a qualidade de vida.


Utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e

corporal – como meio de produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir as produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação.
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Costuma-se afirmar que a grande maioria dos alunos de EJA desenvolveu uma cultura basicamente fundamentada na oralidade e que uma de suas expectativas, em relação à escola, é poder utilizar diferentes formas de linguagem.
Desse modo, o curso deve estar atento a essa demanda, propiciando atividades em que as
múltiplas formas de linguagem – como a musical, a plástica, a corporal, dentre outras – possam ser construídas.


Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir

e construir conhecimentos.
Saber usar os recursos das tecnologias da informação e da comunicação e conhecer diferentes fontes (televisão, vídeo, jornais, revistas) é hoje requisitos de inserção social para todas as pessoas e, evidentemente, para os alunos da EJA. O desenvolvimento dessa capacidade só poderá ocorrer se a escola oferecer aos
alunos de EJA oportunidades que, muito provavelmente, a maioria deles não terá em outros espaços sociais.
Nesse sentido, as secretarias de educação têm papel importante no provimento de recursos necessários.


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

para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação.
O desenvolvimento dessa capacidade remonta à afirmação de Paulo Freire em que ele destaca que “o aluno jovem e adulto deve chegar a descobrir-se a si mesmo como um ‘fazedor de seu próprio mundo’
cultural e social, em um esforço de transformar a natureza e a sociedade a serviço de seu próprio bem e ao bem
comum”. Isso implica conceber um curso em que ele possa construir uma compreensão mais realista e correta
de sua inserção na natureza e na sociedade atual, desenvolver sua capacidade de analisar criticamente as causas e
as conseqüências de uma dada situação, estabelecendo comparações e relações com outras situações, incentivando-o a ter uma ação mais eficaz destinada a transformar a realidade atual e a adquirir consciência da própria dignidade, possibilitando uma participação política destinada a provocar as transformações desejadas.
INTEGRAÇÃO E SEQUÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES CONTRIBUIÇÃO DAS DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO
Em primeiro lugar, é preciso promover uma revolução profunda nas propostas curriculares
para a EJA, e não se limitar a meras adaptações ou recortes de propostas pensadas e elaboradas para adolescentes
de 11 a 14 anos. O jovem e o adulto são cidadãos mais conscientes acerca da falta de alguns conhecimentos das
diferentes disciplinas; ao mesmo tempo, são sujeitos que já põem em ação conhecimentos construídos ao longo
da vida, inclusive a serviço da tarefa profissional. Assim, sua relação com o conhecimento é muito distinta daquela de crianças e adolescentes que cursam o Ensino Fundamental.
É ainda indispensável levar em conta que o aluno da EJA tem experiências de vida e também
profissionais e que busca conhecimentos com intenções muito específicas – como, por exemplo:- se inserir no
mercado de trabalho, progredir na profissão, continuar os estudos.
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Mas isso não significa que se deva fazer uma mera adaptação de uma construção de uma
proposta curricular transposição didática realizada para alunos do chamado “ensino regular”.
Essa transposição didática dos saberes “científicos” para saberes escolares deve ser construída tendo em mente alunos com experiências específicas de vida, como os alunos da EJA.
Pensar em aproximar a EJA do universo do Ensino Fundamental freqüentado por alunos na
faixa etária de 11 a 14 anos também não significa moldá-la pelos estreitos compartimentos disciplinares, nem
trabalhar sobre situações descontextualizadas e conteúdos sem relevância social.
Uma proposta curricular para a EJA não pode ser a mera justaposição, ou a simples convivência, de estudos disciplinares e interdisciplinares. Ela deve permitir o exercício permanente da tarefa de aprofundar conhecimentos disciplinares e, ao mesmo tempo, indagar a relevância e pertinência desses conhecimentos
para compreender, planejar, executar, avaliar situações do cotidiano, em sentido amplo.
A formação do jovem e do adulto demanda estudos de natureza disciplinar que possibilitem
a sistematização e o aprofundamento de conceitos e relações, sem cujo domínio torna-se impossível constituir
competências mais amplas.
Porém, a definição do grau de aprofundamento e de abrangência a ser dado aos conhecimentos disciplinares precisa ser bastante debatida, pois é tarefa muito complexa.
As disciplinas não são apenas agregações sistematizadas de teorias e conceitos, mas expressam também metodologias próprias de pesquisa, formas peculiares de coletar e interpretar dados, de usar instrumentos. Identificar a especificidade teórica, conceitual e metodológica de cada disciplina, visando sua incorporação num dado currículo, e conseguir um equilíbrio adequado entre os vários componentes disciplinares, é um
importante desafio que se apresenta aos professores.
No entanto, não se pode perder de vista a idéia de que cada disciplina, isoladamente, expressa pouco e interessa apenas a especialistas.
Convém destacar que uma proposta curricular que tem como referência o desenvolvimento
de capacidades demanda a utilização de estratégias didáticas que privilegiem a resolução de situações-problema
contextualizadas, bem como a formulação e realização de projetos, que tornam indispensáveis abordagens interdisciplinares.
Pesquisas recentes mostram que, para abarcar adequadamente o campo da cognição humana,
é necessário incluir um conjunto mais amplo e universal de competências do que comumente se considerava.
Competências como a lingüística e a lógico-matemática precisam ser acrescidas de outras – musical, corporalcinestésica, interpessoal, intrapessoal, espacial –, também importantes para uma formação global e harmoniosa.
Finalmente, um currículo para a EJA deve ser flexível, diversificado e participativo, definido
a partir das necessidades e dos interesses dos alunos, levando-se em consideração sua realidade sociocultural,
científica e tecnológica e reconhecendo o seu saber, de competências do que comumente se considerava. Com-
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petências como a linguística e a lógico-matemática precisam ser acrescidas de outras – musical, corporalcinestésica, interpessoal, intrapessoal, espacial –, também importantes para uma formação global e harmoniosa.
Diferentes dimensões dos conteúdos
Ao escolher os conteúdos a serem trabalhados, é preciso considerá-los numa perspectiva
mais ampla, que leve em conta o papel não somente daqueles de natureza conceitual – que têm sido tradicionalmente predominantes, mas também dos que são de natureza procedimental e atitudinal.
Os conteúdos de natureza conceitual, que envolvem a abordagem de conceitos, fatos e princípios, referem-se à construção ativa das capacidades intelectuais para operar com símbolos, signos, idéias e imagens capazes de representar a realidade.
A aprendizagem de conceitos ocorre por aproximações sucessivas. Para aprender sobre digestão, subtração ou qualquer outro objeto de conhecimento, o aluno precisa adquirir informações, vivenciar
situações em que esses conceitos estejam em jogo, a fim de poder construir generalizações parciais que, ao longo
de sua experiência, permitirão que atinja conceitualizações cada vez mais abrangentes; estas o levarão à compreensão de princípios, ou seja, conceitos de maior nível de abstração, como o princípio da igualdade na Matemática, o princípio da conservação nas Ciências etc.
A aprendizagem de conceitos muitas vezes pressupõe o trabalho com fatos (nomes, imagens,
representações), o que pode ocorrer, num primeiro momento, de maneira eminentemente mnemônica. A memorização como recurso para tornar o aluno capaz de representar informações de maneira genérica (memória significativa), a fim de poder relacioná-las com outros conteúdos, é um aspecto inerente à aprendizagem, desde que
não seja vista como mecânica e sem significado.
Dependendo da diversidade presente nas atividades realizadas, os alunos buscam informações e fatos, notam regularidades, realizam produtos e generalizações que, mesmo sendo sínteses ou análises
parciais, permitem verificar se o conceito está sendo aprendido. Assim, por exemplo, para compreender o que
vem a ser um texto jornalístico, é necessário que o aluno tenha contato com esse texto, use-o para obter informações, conheça seu vocabulário, estrutura e função social.
Os conteúdos de natureza procedimental expressam um saber fazer, que envolve tomar decisões e realizar uma série de ações, de forma ordenada e não-aleatória, para atingir uma meta. Os conteúdos procedimentais sempre estão presentes nos projetos de ensino, pois realizar uma pesquisa, desenvolver um experimento, fazer um resumo, construir uma maquete são proposições de ações presentes nas salas de aula.
No entanto, conteúdos procedimentais são abordados muitas vezes de maneira equivocada, e
não são tratados como objeto de ensino, que necessitam de intervenção direta do professor para serem de fato
aprendidos. O aprendizado de procedimentos é, por vezes, considerado como algo espontâneo, dependente das
habilidades individuais; outras vezes, são ensinados procedimentos supondo-se que são conceitos. A realização
de um procedimento adequado passa, então, a ser interpretada como o aprendizado do conceito.
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Um exemplo dessa abordagem ocorre no ensino das operações: o fato de um aluno saber resolver contas de adição não corresponde necessariamente à compreensão do conceito de adição.
Faz-se necessário analisar os conteúdos referentes a procedimentos não do ponto de vista de
uma aprendizagem mecânica, mas a partir do propósito fundamental da educação – levar os alunos a construir
instrumentos para analisar e criticar, por si mesmos, os resultados que obtêm e os processos que põem em ação
para atingir as metas a que se propõem.
Para realizar uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, o aluno talvez imagine que basta copiar um trecho da enciclopédia. Para que seja capaz de realizar a tarefa proposta, é preciso ensinar-lhe os procedimentos apropriados: pesquisar em mais de uma fonte, registrar o que for relevante, relacionar as informações
obtidas a fim de produzir um texto de pesquisa. Dependendo do tipo de pesquisa, é possível orientá-lo para fazer
entrevistas e organizar os dados, procurar referências em diferentes jornais, em filmes, e comparar as informações obtidas para apresentá-las num trabalho coletivo e produzir um texto.
No processo de ensino, é essencial levar em conta os conteúdos procedimentais, permitindo
assim a inclusão de conhecimentos que têm sido tradicionalmente excluídos – como documentação, organização,
comparação dos dados, argumentação, verificação, revisão de textos, entre outros.
SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
PORTUGUÊS:- O Currículo, em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais e com os avanços
feitos até o momento, parte do estudo do texto – apresentado sempre em uma dada situação de comunicação –
como base para o estudo de conteúdos, o desenvolvimento de habilidades e competências –especialmente de
leitura e escrita – e de propostas metodológicas de ensino e aprendizagem.
Com o objetivo de apresentar o texto em situações de comunicação diversificadas, propomos, para cada bimestre, um eixo de organização.
Cada eixo terá o texto em uma dada situação como base para a organização dos estudos. Assim, em todos os anos do Ensino Fundamental II, serão estudados:


1o bimestre: Tipologias e gêneros textuais



2o bimestre: Tipologias e gêneros textuais



3o bimestre: Texto, discurso e história



4o bimestre: Texto, discurso e história

HISTÓRIA:


Sistemas sociais e culturais de notação ao longo da história



Civilizações antigas



Feudalismo



Renascimento Comercial, Urbano e Cultural



Formação das Monarquias Nacionais Européias Modernas



Conquista da América
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Crise do sistema colonial



Revoluções da Idade Moderna



Reinados no Brasil



Imperialismo e Neocolonialismo



Guerras mundiais



Revolução Rússia



Guerra Fria



Populismo e ditadura militar no Brasil



Redemocratização no Brasil



Fim da Guerra Fria e Nova Ordem Mundial

GEOGRAFIA:

Paisagem



Escala da Geografia



O Mundo e suas representações



A linguagem dos mapas



Os ciclos da natureza e a sociedade



As atividades econômicas e o espaço geográfico



Território brasileiro - A regionalização do território brasileiro



Domínios naturais do Brasil



O patrimônio ambiental e sua conservação



Brasil:- População e economia



Representação cartográfica



Globalização em três tempos



Produção e consumo de energia



A crise ambiental



Geografia comparada da América



A produção do espaço geográfico global



A nova “desordem” mundial



Geografia das populações



Redes urbanas sociais

CIÊNCIAS:- Vida e ambiente, Ciência e tecnologia, Ser humano e saúde e Terra e Universo são os quatro eixos temáticos
para esta proposta de Currículo para o ensino de Ciências, da 5a série/6o ano à 8a série/9o ano. Temas como
“matéria e energia”, “comunicação e informação”, “esporte e transporte”, “atmosfera e litosfera” ou “matéria e
radiação” comparecerão como parte da articulação dos quatro eixos estruturadores desta proposta.
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Na presente proposta, os conteúdos relativos aos quatro eixos temáticos serão trabalhados
nas quatro séries/anos de ensino: o último tema de uma série/ano será geralmente o primeiro da série/ano seguinte. Por exemplo, o último tema da 5a série/6o ano é Terra e Universo, que será o primeiro tema da 6a série/7o
ano.
MATEMÁTICA:


Números



Números/Relações



Geometria/Relações

EDUCAÇÃO FÍSICA:

Jogos e Esportes: competição e cooperação



Organismo humano, movimento e saúde



Atividades Rítmicas



Ginástica



Luta

ARTE:- De acordo com os PCN de Arte e o Currículo, o ensino de arte, visto como área de conhecimento e
linguagem, deverá se dar de forma a articular três eixos metodológicos, a saber:
• Criação/produção em arte – o fazer artístico.
• Fruição estética – apreciação significativa da arte e do universo a ela relacionado, leitura,
crítica.
• Reflexão: a arte como produto da história e da multiplicidade de culturas.
Esses três eixos, presentes na proposta triangular, articulam-se com a fundamentação filosófica da proposta com a concepção dos territórios de Arte e Cultura, que abrem possibilidades para o mergulho
em conceitos, conteúdos e experiências estéticas nas linguagens da Arte, colocando-a como objeto de estudo.
INGLÊS:- Os conteúdos de língua inglesa propostos para o Ensino Fundamental ciclo II, destaca-se três princípios metodológicos.
Primeiramente, a ênfase é dada à compreensão e à interpretação de significados (dos textos
lidos, dos textos escritos, da participação nas atividades e na resolução de problemas de modo colaborativo etc.)
por meio, principalmente, da ampliação dos esquemas interpretativos e do repertório lexical dos alunos. Nesse
contexto, o estudo do sistema de regras e estruturas da língua serve de subsídio à construção e à negociação de
sentido.
Em segundo lugar, o estudo das características e da organização de diversos textos adquire
relevância no desenvolvimento dos conteúdos. Isso ocorre já que o trabalho de compreensão e interpretação de
significados baseia-se na análise do contexto histórico, social e cultural em que textos são produzidos e lidos.
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Por fim, o ensino e a aprendizagem ocorrem de forma espiralada: os alunos têm contato com
o objeto de estudo (textual, lexical ou estrutural) diversas vezes, em momentos e contextos diferentes, de modo a
gradualmente ampliar e reelaborar seu conhecimento, conforme segue:
•

Repertório lexical em Língua Inglesa

•

Aquisição do repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da Língua Inglesa

•

Ampliação do repertório lexical e conhecimento gramatical em uso

•

Informação no mundo globalizado

•

Intertextualidade

•

O mundo do Trabalho

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS:O princípio norteador das aulas de Leitura e Produção de Texto é
• a formação de leitores literários e
• o acesso ao vasto repertório da cultura ficcional existente na literatura universal.
Para tanto, a escola deve garantir momentos especialmente dedicados às práticas de leitura de diferentes
gêneros, autores e obras consagradas, propiciando:• Propiciar um intenso e sistematizado contato dos alunos com diferentes linguagens, em
especial a linguagem literária, sobretudo no que se refere ao ler para apreciar/fruir, conhecer/compreender.
• Possibilitar aos alunos do Ensino Fundamental momentos para saborear e compartilhar
as ideias de autores clássicos e contemporâneos da literatura universal, em especial os da literatura brasileira.
• Estimular a leitura dos livros de ficção existentes no acervo da escola.
ENSINO RELIGIOSO:

Religião e diversidade



História e religiosidade



Funções e valores culturais religiosos



Diversidade religiosa como parte da cultura



Tradição Religiosa e Ética



Textos Sagrados



Cristianismo



Diversidade Cristã - A Reforma



Pluralismo e Diversidade

COMPETÊNCIAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTOS
PORTUGUES
Demonstrar compreensão de textos orais, nos gêneros previstos para o ciclo, por meio de retomada dos tópicos do texto.
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Espera-se que o aluno realize, oralmente ou por escrito, retomadas de textos ouvidos (resumo, por exemplo), de forma que sejam preservadas as idéias principais. Nesse processo, devem ser considerados
possíveis efeitos de sentido produzidos por elementos não-verbais e que sejam utilizados como apoio, quando
for o caso, registros escritos realizados durante a escuta.
Atribuir sentido a textos orais e escritos, posicionando-se criticamente diante deles.
Espera-se que o aluno, a partir da identificação do ponto de vista que determina o tratamento dado ao conteúdo, possa confrontar o texto lido com outros textos e opiniões, posicionando-se criticamente
diante dele.
Ler de maneira independente textos com os quais tenha construído familiaridade.
Espera-se que o aluno leia, sem que precise da ajuda de terceiros, textos que demandem conhecimentos familiares, tanto no que se refere ao gênero quanto ao tema abordado.
Compreender textos a partir do estabelecimento de relações entre diversos segmentos do
próprio texto e entre o texto e outros diretamente implicados por ele.
Espera-se que o aluno, no processo de leitura, consiga articular informações presentes nos
diferentes segmentos de um texto e estabeleça relações entre o texto e outros aos quais esse primeiro possa se
referir, mesmo que indiretamente, ainda que a partir de informações oferecidas pelo professor.
Selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos e interesses (estudo,
formação pessoal, entretenimento, realização de tarefa) e a características do gênero e suporte.
Espera-se que o aluno seja capaz de ajustar sua leitura a diferentes objetivos utilizando os
procedimentos adequados - leitura extensiva, inspecional, tópica, de revisão, item a item, consideradas as especificidades do gênero no qual o texto se organiza e o suporte.
Coordenar estratégias de leitura não-lineares utilizando procedimentos adequados para resolver dúvidas na compreensão e articulando informações textuais com conhecimentos prévios.
Espera-se que o aluno, ao realizar uma leitura, utilize coordenadamente procedimentos necessários para a compreensão do texto. Assim, se realizou uma antecipação ou inferência, é necessário que busque no texto pistas que confirmem ou não a antecipação ou inferência realizada. Da mesma forma, espera-se que
o aluno, a partir da articulação entre seus conhecimentos prévios e as informações textuais, deduza do texto informações implícitas.
Produzir textos orais nos gêneros previstos para o ciclo, considerando as especificidades das
condições de produção.
Espera-se que o aluno produza textos orais, planejando-os previamente em função dos objetivos estabelecidos, com apoio da linguagem escrita e de recursos gráficos, quando for o caso. Nesse processo,
espera-se que sejam considerados os seguintes aspectos: as especificidades do gênero, os papéis assumidos pelos
interlocutores na situação comunicativa, possíveis efeitos de sentido produzidos por elementos não-verbais, a
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utilização da variedade lingüística adequada. Espera-se, ainda, que o aluno consiga monitorar seu desempenho
durante o processo de produção, em função da reação dos interlocutores.
Redigir textos na modalidade escrita nos gêneros previstos para o ciclo, considerando as especificidades das condições de produção.
Espera-se que o aluno produza textos considerando as finalidades estabelecidas, as especificidades do gênero e do suporte, os papéis assumidos pelos interlocutores, os conhecimentos presumidos do
interlocutor, bem como as restrições impostas pelos lugares de circulação previstos para o texto.
Escrever textos coerentes e coesos, observando as restrições impostas pelo gênero.
Espera-se que o aluno produza textos, procurando garantir: a relevância das informações em
relação ao tema e aos propósitos do texto; a continuidade temática; a explicitação de dados ou premissas indispensáveis à interpretação; a explicitação de relações entre expressões pela utilização de recursos lingüísticos apropriados (retomadas, anáforas, conectivos). Espera-se, também, que o aluno saiba avaliar a pertinência da utilização de recursos que não sejam próprios da modalidade escrita da linguagem, analisando possíveis efeitos de
sentido produzidos por esses recursos.
Redigir textos utilizando alguns recursos próprios do padrão escrito relativos à paragrafação,
pontuação e outros sinais gráficos, em função do projeto textual.
Espera-se que o aluno, ao redigir textos, coerentemente com o projeto textual em desenvolvimento, saiba organizá-los em parágrafos, estruturando adequadamente os períodos e utilizando recursos do
sistema de pontuação e outros sinais gráficos.
Escrever textos sabendo utilizar os padrões da escrita, observando regularidades lingüísticas e
ortográficas.
Espera-se que o aluno empregue adequadamente os tempos verbais em função de seqüências textuais; que estabeleça as relações lógico-temporais, utilizando adequadamente os conectivos; e que
faça a concordância verbal e nominal, inclusive em casos em que haja inversão sintática ou distanciamento entre
sujeito e verbo, desconsiderando-se os casos de concordância especial. Espera-se que o aluno produza textos
ortograficamente corretos, considerando casos não regulares apenas em palavras de freqüência alta, sabendo
utilizar o dicionário e outras fontes impressas para resolver as dúvidas relacionadas às demais irregularidades.
Revisar os próprios textos com o objetivo de aprimora-los.
Espera-se que o aluno, tanto durante a produção dos textos quanto após terminá-los, analiseos e revise-os em função dos objetivos estabelecidos, da intenção comunicativa, e do leitor a que se destina, redigindo tantas versões quantas forem necessárias para considerar o texto bem escrito. Espera-se que, nesse processo, o aluno incorpore os conhecimentos discutidos e produzidos na prática de análise lingüística.
Utilizar os conceitos e procedimentos constituídos na prática de análise lingüística.
Espera-se que o aluno opere com os procedimentos metodológicos empregados na análise
dos fatos da linguagem (elaboração de inventário, classificação, comparação, levantamento de regularidade, orga-
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nização de registro), bem como utilize os conceitos referentes à delimitação e identificação das e unidades, à
compreensão das relações estabelecidas entre as unidades e às funções discursivas associadas a elas no contexto,
empregando uma metalinguagem quando esta se revelar funcional.
HISTÓRIA
Conhecer realidades históricas singulares, distinguindo diferentes modos de convivência nelas existentes;
Caracterizar e distinguir relações sociais da cultura com a natureza em diferentes realidades
históricas;
Caracterizar e distinguir relações sociais de trabalho em diferentes realidades históricas;
Refletir sobre as transformações tecnológicas e as modificações que elas geram no modo de
vida das populações e nas relações de trabalho;
Localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de medida e noções para distinguilos por critérios de anterioridade, posterioridade e simultaneidade;
Utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares; ter iniciativas e autonomia na realização de trabalhos individuais e coletivos.
GEOGRAFIA
Reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis próprios e que o espaço
geográfico resulta das interações entre elas, historicamente definidas;
Compreender a escala de importância no tempo, no espaço local e global e da multiplicidade
de vivências com os lugares;
Reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem para trabalhar em
diferentes escalas espaciais as representações locais e globais do espaço geográfico;
Distinguir as grandes unidades de paisagens em seus diferentes graus de humanização da natureza, inclusive a dinâmica de suas fronteiras, sejam elas naturais ou históricas, a exemplo das grandes paisagens
naturais, as sociopolíticas como dos Estados-nacionais e cidade-campo;
Compreender que os conhecimentos geográficos que adquiriram ao longo da escolaridade
são parte da construção da sua cidadania, pois os homens constroem, se apropriam e interagem com o espaço
geográfico nem sempre de forma igual;
Perceber na paisagem local e no lugar em que vivem, as diferentes manifestações da natureza,
sua apropriação e transformação pela ação da coletividade, de seu grupo social;
Reconhecer e comparar a presença da natureza, expressa na paisagem local, com as manifestações da natureza presentes em outras paisagens;
Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos que diferentes grupos sociais se apropriam
da natureza e a transformam, identificando suas determinações nas relações de trabalho, nos hábitos cotidianos,
nas formas de se expressar e no lazer;
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Conhecer e utilizar fontes de informação escritas e imagéticas, utilizando, para tanto, alguns
procedimentos básicos;
Criar uma linguagem comunicativa, apropriando-se de elementos da linguagem gráfica utilizada nas representações cartográficas;
Saber utilizar a observação e a descrição na leitura direta ou indireta da paisagem, sobretudo
mediante ilustrações e linguagem oral;
Reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, orientação e distância,
de modo que se desloque com autonomia e represente os lugares onde vivem e se relacionam;
Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o meio em que vivem, evitando o desperdício e percebendo os cuidados que se devem ter na preservação e na conservação da
natureza.
CIÊNCIAS
Os temas de estudo e as atividades de Ciências Naturais devem ser organizados para que os
alunos ganhem progressivamente as seguintes capacidades:
• reconhecer que a humanidade sempre se envolveu com o conhecimento da natureza e com
a Ciência, uma forma de desenvolver este conhecimento, relaciona-se com outras atividades humanas;
• valorizar a disseminação de informações socialmente relevantes aos membros da sua comunidade;
• valorizar o cuidado com o próprio corpo, com atenção para o desenvolvimento da sexualidade e para os hábitos de alimentação, de convívio e de lazer;
• valorizar a vida em sua diversidade e a conservação dos ambientes;
• elaborar, individualmente e em grupo, relatos orais e outras formas de registros acerca do
tema em estudo, considerando informações obtidas por meio de observação, experimentação, textos ou outras
fontes;
• confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, inclusive as de caráter histórico,
para reelaborar suas idéias e interpretações;
• elaborar perguntas e hipóteses, selecionando e organizando dados e idéias para resolver
problemas;
• caracterizar os movimentos visíveis de corpos celestes no horizonte e seu papel na orientação espaço-temporal hoje e no passado da humanidade;
• caracterizar as condições e a diversidade de vida no planeta Terra em diferentes espaços,
particularmente nos ecossistemas brasileiros;
• interpretar situações de equilíbrio e desequilíbrio ambiental relacionando informações sobre
a interferência do ser humano e a dinâmica das cadeias alimentares;
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• identificar diferentes tecnologias que permitem as transformações de materiais e de energia
necessárias a atividades humanas essenciais hoje e no passado;
• compreender a alimentação humana, a obtenção e a conservação dos alimentos, sua digestão no organismo e o papel dos nutrientes na sua constituição e saúde.
• compreender e exemplificar como as necessidades humanas, de caráter social, prático ou
cultural, contribuem para o desenvolvimento do conhecimento científico ou, no sentido inverso, beneficiam-se
desse conhecimento;
• compreender as relações de mão dupla entre o processo social e a evolução das tecnologias,
associadas à compreensão dos processos de transformação de energia, dos materiais e da vida;
• valorizar a disseminação de informações socialmente relevantes aos membros da sua comunidade;
• confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, reconhecendo a existência de
diferentes modelos explicativos na Ciência, inclusive de caráter histórico, respeitando as opiniões, para reelaborar
suas idéias e interpretações;
• elaborar individualmente e em grupo relatos orais, escritos, perguntas e suposições acerca
do tema em estudo, estabelecendo relações entre as informações obtidas por meio de trabalhos práticos e de
textos, registrando suas próprias sínteses mediante tabelas, gráficos, esquemas, textos ou maquetes;
• compreender como as teorias geocêntrica e heliocêntrica explicam os movimentos dos corpos celestes, relacionando esses movimentos a dados de observação e à importância histórica dessas diferentes
visões;
• compreender a história evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos processos de formação do planeta;
• caracterizar as transformações tanto naturais como induzidas pelas atividades humanas, na
atmosfera, na litosfera, na hidrosfera e na biosfera, associadas aos ciclos dos materiais e ao fluxo de energia na
Terra, reconhecendo a necessidade de investimento para preservar o ambiente em geral e, particularmente, em
sua região;
• compreender o corpo humano e sua saúde como um todo integrado por dimensões biológicas, afetivas e sociais, relacionando a prevenção de doenças e promoção de saúde das comunidades a políticas
públicas adequadas;
• compreender as diferentes dimensões da reprodução humana e os métodos anticoncepcionais, valorizando o sexo seguro e a gravidez planejada.
MATEMÁTICA
O ensino de Matemática deve visar ao desenvolvimento:
• Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
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* ampliar e construir novos significados para os números naturais, inteiros e racionais a partir
de sua utilização no contexto social e da análise de alguns problemas históricos que motivaram sua construção;
* resolver situações problema envolvendo números naturais, inteiros, racionais e a partir delas ampliar e construir novos significados da adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;
* identificar, interpretar e utilizar diferentes representações dos números naturais, racionais e
inteiros, indicadas por diferentes notações, vinculando-as aos contextos matemáticos e não matemáticos;
* selecionar e utilizar procedimentos de cálculo (exato ou aproximado, mental ou escrito) em
função da situação problema.
• Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* reconhecer que representações algébricas permitem expressar generalizações sobre propriedades das operações aritméticas, traduzir situações problema e favorecer as possíveis soluções;
* traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem algébrica e vice-versa,
generalizando regularidades e identificar os significados das letras;
* utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas propriedades para construir
estratégias de cálculo algébrico.
• Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* resolver situações-problema de localização e deslocamento de pontos no espaço, reconhecendo nas noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo e de perpendicularismo elementos fundamentais para a constituição de sistemas de coordenadas cartesianas;
* estabelecer relações entre figuras espaciais e suas representações planas, envolvendo a observação das figuras sob diferentes pontos de vista, construindo e interpretando suas representações;
* resolver situações problema que envolvam figuras geométricas planas, utilizando procedimentos de decomposição e composição, transformação, ampliação e redução.
• Da competência métrica, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem
o aluno a:
* ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas, a partir de sua
utilização no contexto social e da análise de alguns dos problemas históricos que motivaram sua construção;
* resolver problemas que envolvam diferentes grandezas, selecionando unidades de medida e
instrumentos adequados à precisão requerida.
• Do raciocínio que envolva a proporcionalidade, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* observar a variação entre grandezas, estabelecendo relação entre elas e construir estratégias
de solução para resolver situações que envolvam a proporcionalidade.
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• Do raciocínio combinatório, estatístico e probabilístico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas e gráficos, formular
argumentos convincentes, tendo por base a análise de dados organizados em representações matemáticas diversas;
* resolver situações-problema que envolvam o raciocínio combinatório e a determinação da
probabilidade de sucesso de um determinado evento por meio de uma razão.
• Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* ampliar e consolidar os significados dos números racionais a partir dos diferentes usos em
contextos sociais e matemáticos e reconhecer que existem números que não são racionais;
* resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, racionais e irracionais,
ampliando e consolidando os significados da adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;
* selecionar e utilizar diferentes procedimentos de cálculo com números naturais, inteiros,
racionais e irracionais.
• Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* produzir e interpretar diferentes escritas algébricas expressões, igualdades e desigualdades,
identificando as equações, inequações e sistemas;
* resolver situações-problema por meio de equações e inequações do primeiro grau, compreendendo os procedimentos envolvidos;
* observar regularidades e estabelecer leis matemáticas que expressem a relação de dependência entre variáveis.
• Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* interpretar e representar a localização e o deslocamento de uma figura no plano cartesiano;
* produzir e analisar transformações e ampliações/reduções de figuras geométricas planas,
identificando seus elementos variantes e invariantes, desenvolvendo o conceito de congruência e semelhança;
* ampliar e aprofundar noções geométricas como incidência, paralelismo, perpendicularismo
e ângulo para estabelecer relações, inclusive as métricas, em figuras bidimensionais e tridimensionais.
• Da competência métrica, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem
o aluno a:
* ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas, utilizando dígitos significativos para representar as medidas, efetuar cálculos e aproximar resultados de acordo com o grau de
precisão desejável;
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* obter e utilizar fórmulas para cálculo da área de superfícies planas e para cálculo de volumes de sólidos geométricos (prismas retos e composições desses prismas).
• Do raciocínio proporcional, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* representar em um sistema de coordenadas cartesianas a variação de grandezas, analisando
e caracterizando o comportamento dessa variação em diretamente proporcional, inversamente proporcional ou
não-proporcional;
* resolver situações-problema que envolvam a variação de grandezas direta ou inversamente
proporcionais, utilizando estratégias não-convencionais e convencionais, como as regras de três.
• Do raciocínio estatístico e probabilístico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:
* construir tabelas de freqüência e representar graficamente dados estatísticos, utilizando diferentes recursos, bem como elaborar conclusões a partir da leitura, análise, interpretação de informações apresentadas em tabelas e gráficos;
* construir um espaço amostral de eventos equiprováveis, utilizando o princípio multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade de sucesso de um dos eventos.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Atitudes: Conhecimento sobre o Corpo; Esportes, Jogos, Lutas e Ginásticas; Atividades
Rítmicas e expressivas
• Predisposição a cooperação e solidariedade (ajudar o outro, dar segurança, contribuir com
um ambiente favorável ao trabalho etc.).
• Predisposição ao diálogo (favorecer a troca de conhecimento, não sonegar informações úteis ao desenvolvimento do outro, valorizar o diálogo na resolução de conflitos, respeitar a opinião do outro).
• Valorização da cultura popular e nacional.
• Predisposição para a busca do conhecimento, da diversidade de padrões, da atitude crítica
em relação a padrões impostos, do reconhecimento a outros padrões pertinentes a diferentes contextos.
• Respeito a si e ao outro (próprios limites corporais, desempenho, interesse, biotipo, gênero,
classe social, habilidade, erro etc.).
• Valorização do desempenho esportivo de um modo geral, sem ufanismo ou regionalismo.
• Predisposição para experimentar situações novas ou que envolvam novas aprendizagens.
• Predisposição para cultivar algumas práticas sistemáticas (exercícios técnicos, de manutenção das capacidades físicas etc.).
• Aceitação da disputa como um elemento da competição e não como uma atitude de rivalidade frente aos demais.
• Predisposição em aplicar os conhecimentos técnicos e táticos.
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• Valorização do próprio desempenho em situações competitivas desvinculadas do resultado.
• Reconhecimento do desempenho do outro como subsídio para a própria evolução, como
parte do processo de aprendizagem (diálogo de competências).
• Disposição em adaptar regras, materiais e espaço visando à inclusão do outro (jogos, ginásticas, esportes etc.).
• Disposição para aplicar os conhecimentos adquiridos e os recursos disponíveis na criação e
adaptação de jogos, danças e brincadeiras, otimizando o tempo disponível para o lazer.
• Valorização da cultura corporal de movimento como parte do patrimônio cultural da comunidade, do grupo social e da nação.
• Valorização do estilo pessoal de cada um.
• Valorização da cultura corporal de movimento como instrumento de expressão de afetos,
sentimentos e emoções.
• Valorização da cultura corporal de movimento como possibilidade de obter satisfação e
prazer.
• Valorização da cultura corporal de movimento como linguagem, como forma de comunicação e interação social.
• Respeito a diferenças e características relacionadas ao gênero presente nas práticas da cultura corporal de movimento.
Conceitos e procedimentos: Conhecimentos sobre o corpo
• Identificação das capacidades físicas básicas.
• Compreensão dos aspectos relacionados com a boa postura.
• Compreensão das relações entre as capacidades físicas e as práticas da cultura corporal de
movimento.
• Compreensão das técnicas de desenvolvimento e manutenção das capacidades físicas básicas.
• Vivência de diferentes formas de desenvolvimento das capacidades físicas básicas.
• Identificação das funções orgânicas relacionadas às atividades motoras.
• Vivências corporais que ampliem a percepção do corpo sensível e do corpo emotivo.
• Conhecimento dos efeitos que a atividade física exerce sobre o organismo e a saúde.
• Compreensão dos mecanismos e fatores que facilitam a aprendizagem motora.
• Compreensão dos fatores fisiológicos que incidem sobre as características da motricidade
masculina e feminina.
Conceitos e procedimentos: Esportes, jogos, lutas e ginásticas
• Compreensão dos aspectos históricos sociais relacionados aos jogos, às lutas, aos esportes e
às ginásticas.
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• Participação em jogos, lutas, e esportes dentro do contexto escolar de forma recreativa.
• Participação em jogos, lutas, e esportes dentro do contexto escolar de forma competitiva.
• Vivência de jogos cooperativos.
• Desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras por meio das práticas da
cultura corporal de movimento.
• Compreensão e vivência dos aspectos relacionados à repetição e à qualidade do movimento
na aprendizagem do gesto esportivo.
• Aquisição e aperfeiçoamento de habilidades específicas a jogos, esportes, lutas e ginásticas.
• Compreensão e vivência dos aspectos técnicos e táticos do esporte no contexto escolar.
• Desenvolvimento da capacidade de adaptar espaços e materiais na criação de jogos.
• Desenvolvimento da capacidade de adaptar espaços e materiais para realizar esportes simultâneos, envolvendo diferentes objetivos de aprendizagem.
• Vivência de esportes individuais dentro de contextos participativos e competitivos.
• Vivência de esportes coletivos dentro de contextos participativos e competitivos.
• Vivência de variados papéis assumidos no contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante,
técnico, torcedor, juiz).
• Participação na organização de campeonatos, gincanas, excursões e acampamentos dentro
do contexto escolar.
• Compreensão das diferentes técnicas ginásticas relacionadas com diferentes contextos histórico-culturais e com seus objetivos específicos.
• Compreensão e vivência dos aspectos de quantidade e qualidade relacionados aos movimentos ginásticos.
Conceitos e procedimentos: Atividades rítmicas e expressivas
• Compreensão dos aspectos histórico-sociais das danças.
• Percepção do ritmo pessoal.
• Percepção do ritmo grupal.
• Desenvolvimento da noção espaço/tempo vinculada ao estímulo musical e ao silêncio com
relação a si mesmo e ao outro.
• Exploração de gestos e códigos de outros movimentos corporais não abordados nos outros blocos.
• Compreensão do processo expressivo partindo do código individual de cada um para o coletivo (mímicas individuais, representações de cenas do cotidiano em grupo, danças individuais, pequenos desenhos coreográficos em grupo).
• Percepção dos limites corporais na vivência dos movimentos rítmicos e expressivos.
• Predisposição a superar seus próprios limites nas vivências rítmicas e expressivas.
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• Vivências das danças folclóricas e regionais, compreendendo seus contextos de manifestação (carnaval, escola de samba e seus integrantes, frevo, capoeira, bumba-meu-boi etc.).
• Reconhecimento e apropriação dos princípios básicos para construção de desenhos coreográficos e coreografias simples.
• Vivência da aplicação dos princípios básicos na construção de desenhos coreográficos.
• Vivência das manifestações das danças urbanas mais emergentes e compreensão do seu
contexto originário.
• Vivência das danças populares regionais, nacionais e internacionais e compreensão do contexto sociocultural onde se desenvolvem.
ARTE
Artes Visuais
• Criar formas artísticas por meio de poéticas pessoais.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno produz formas com liberdade e marca individual em diversos espaços, utilizando-se de técnicas, procedimentos e de elementos da linguagem visual.
• Estabelecer relações com o trabalho de arte produzido por si, por seu grupo e por outros
sem discriminação estética, artística, étnica e de gênero.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno sabe identificar e argumentar criticamente
sobre seu direito à criação e comunicação cultural, respeitando os direitos, valores e gostos de outras pessoas da
própria cidade e de outras localidades, conhecendo-os e sabendo interpretá-los.
• Identificar os elementos da linguagem visual e suas relações em trabalhos artísticos e na natureza.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece, analisa e argumenta de forma pessoal a respeito das relações que ocorrem a partir das combinações de alguns elementos da linguagem visual nos
próprios trabalhos, nos dos colegas e em objetos e imagens que podem ser naturais ou fabricados, produzidos
em distintas culturas e diferentes épocas.
• Conhecer e apreciar vários trabalhos e objetos de arte por meio das próprias emoções, reflexões e conhecimentos e reconhecer a existência desse processo em jovens e adultos de distintas culturas.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece, sabe apreciar e argumentar sobre
vários trabalhos, com senso crítico e fundamentos, observando semelhanças e diferenças entre os modos de
interagir e apreciar arte em diferentes grupos culturais.
• Valorizar a pesquisa e a freqüentação junto às fontes de documentação, preservação, acervo
e veiculação da produção artística.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno valoriza a pesquisa, conhece e observa a importância da documentação, preservação, acervo e veiculação da própria cultura e das demais em relação aos
espaços culturais, ao planejamento urbano, à arquitetura, como bens artísticos e do patrimônio cultural.
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Dança
• Saber mover-se com consciência, desenvoltura, qualidade e clareza dentro de suas possibilidades de movimento e das escolhas que faz.
Com este critério busca-se que o aluno conheça as possibilidades de movimento humano e
possa fazer/criar movimentos/danças próprios de acordo com suas escolhas pessoais, respeitando e compreendendo seus limites/possibilidades físicas, emocionais e intelectuais.
• Conhecer as diversas possibilidades dos processos criativos em dança e suas interações com
a sociedade.
Com este critério busca-se que o aluno possa escolher consciente e criticamente papéis e
propostas criativas que sejam significativas para ele, para o desenvolvimento da arte e para a convivência em
sociedade.
• Tomar decisões próprias na organização dos processos criativos individuais e de grupo em
relação a movimentos, música, cenário e espaço cênico.
Com este critério busca-se que o aluno integre os diversos elementos que constituem o processo de elaboração de uma dança, relacionando-os entre si, com as outras linguagens artísticas e com a sociedade.
• Conhecer as principais correntes históricas da dança e as manifestações culturais populares
e suas influências nos processos criativos pessoais.
Com este critério busca-se que o aluno possa situar os movimentos artísticos no tempo e no
espaço para que estabeleça relações entre a história da dança e os processos criativos pessoais de forma crítica e
transformadora.
• Saber expressar com desenvoltura, clareza, critério suas idéias e juízos de valor a respeito
das danças que cria e assiste.
Com este critério espera-se que o aluno integre seu conhecimento corporal, intuitivo, sintético, imaginativo, perceptivo aos processos analíticos, mentais, lógicos e racionais da dança.
Música
• Criar e interpretar com autonomia, utilizando diferentes meios e materiais sonoros.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno improvisa, compõe, interpreta vocal e/ou
instrumentalmente, pesquisando, experimentando e organizando diferenciadas posssibilidades sonoras e se o
aluno improvisa com desembaraço, se compõe pequenos trechos com desenvoltura, se interpreta com expressividade, sabendo trabalhar em equipe e respeitando a produção própria e a de colegas.
• Utilizar conhecimentos básicos da linguagem musical, comunicando-se e expressando-se
musicalmente.
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Com este critério pretende-se avaliar se o aluno utiliza conhecimentos básicos da linguagem e
grafia musical, como meios de comunicação e expressão de idéias e sentimentos e se manifesta cooperação, interagindo grupalmente em processos de criação e interpretação musicais.
• Conhecer e apreciar músicas de seu meio sociocultural e do conhecimento musical construído pela humanidade em diferentes períodos históricos e espaços geográficos.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece a música de seu meio sociocultural,
bem como a transformação dela como produto cultural, histórico e geográfico e reconhece alguns estilos musicais de diferentes épocas, sociedades, etnias, e respectivos valores, características e funções. Se, ao apreciar músicas de distintas culturas e épocas, o aluno valoriza essa diversidade sem preconceitos estéticos, étnicos, culturais e
de gênero.
• Reconhecer e comparar — por meio da percepção sonora — composições quanto aos elementos da linguagem musical.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno identifica estilo, forma, motivo, andamento,
textura, timbre e utiliza vocabulário musical adequado para comparar composições que apresentem estéticas
diferenciadas.
• Refletir, discutir e analisar aspectos das relações socioculturais que os jovens estabelecem
com a música pelos meios tecnológicos contemporâneos, com o mercado cultural.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece e analisa criticamente as interrelações do jovem com a cultura das mídias, tendo o cotidiano como ponto de partida e se o aluno reflete, analisa
e discute questões do mercado cultural, funções e formas de consumo da música.
Teatro
• Saber improvisar e atuar nas situações de jogos, explorando as capacidades do corpo e da
voz.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno busca o enfrentamento nas situações de jogos, articulando estruturas de linguagem teatral por meio do gesto, movimento e voz.
Pretende-se verificar também se ele é capaz de relacionar e fazer sínteses das observações
que realiza no cotidiano, manifestando-as por meio de gestos no jogo teatral.
• Estar capacitado para criar cenas escritas ou encenadas, reconhecendo e organizando os recursos para a sua estruturação.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno organiza cenas e identifica os diversos elementos (atuação, cenário, figurino, iluminação, sonoplastia) e sua integração. Se escreve ou adapta roteiros simples a partir das cenas.
• Estar capacitado a emitir opiniões sobre a atividade teatral, com clareza e critérios fundamentados, sem discriminação estética, artística, étnica ou de gênero.
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Com este critério pretende-se verificar se o aluno manifesta julgamentos, idéias e sentimentos, oral ou por escrito, sobre seu trabalho, dos colegas, espetáculos e textos dramáticos, fundamentados na observação de sua prática, na pesquisa e nos conhecimentos adquiridos, interagindo com o julgamento dos colegas
e aprofundando sua perspectiva crítica. Se reconhece e valoriza a crítica teatral. Se articula um vocabulário adequado em momentos de reflexão sobre processos de criação ou apreciação teatral.
• Identificar momentos importantes da história do teatro, da dramaturgia local, nacional ou
internacional, refletindo e relacionando os aspectos estéticos e cênicos.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno percebe que existem diferentes momentos
na história do teatro e que estão relacionados a aspectos socioculturais. Se reconhece a presença de alguns estilos
e correntes teatrais nos trabalhos apresentados na escola, nos espetáculos a que assiste ou nos programas veiculados pelas mídias.
• Valorizar as fontes de documentação, os acervos e os arquivos da produção artística teatral.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno valoriza e reconhece a importância da organização de seus próprios registros e anotações. Se freqüenta, valoriza e respeita os centros de documentação da
memória da atividade teatral nacional e de sua comunidade (centros culturais, museus, arquivos públicos, bibliotecas, midiatecas). Se reconhece a importância da pesquisa nesse centros. Se reconhece o direito à preservação da
própria cultura e das demais.
INGLÊS
Quanto à compreensão escrita, o aluno deverá ser capaz de:
Demonstrar compreensão geral de tipos de textos variados, apoiado em elementos icônicos
(gravuras, tabelas, fotografias, desenhos) e/ou em palavras cognatas;
Selecionar informações específicas do texto;
Demonstrar conhecimento da organização textual por meio do reconhecimento de como a
informação é apresentada no texto e dos conectores articuladores do discurso e de sua função enquanto tais;
Demonstrar consciência de que a leitura não é um processo linear que exige o entendimento
de cada palavra;
Demonstrar consciência crítica em relação aos objetivos do texto, em relação ao modo como
escritores e leitores estão posicionados no mundo social;
Demonstrar conhecimento sistêmico necessário para o nível de conhecimento fixado para o
texto.
A avaliação da compreensão oral, quando esta habilidade tiver sido trabalhada, envolverá aspectos semelhantes àqueles mencionados para a compreensão escrita, acrescidos do conhecimento dos padrões
de natureza fonético-fonológica e de interação social.
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A avaliação da produção, tanto escrita quanto oral, dependerá naturalmente da ênfase com
que essas habilidades serão enfocadas no programa de ensino. O aluno deverá ser capaz de:
Demonstrar adequação na produção, no que diz respeito, particularmente, a aspectos que afetam o significado no nível da sintaxe, da morfologia, do léxico e da fonologia;
Demonstrar conhecimento dos padrões interacionais e de tipos de textos orais e escritos pertinentes a contextos específicos de uso da língua estrangeira;
Demonstrar conhecimento de que escritores/falantes têm em mente leitores e ouvintes posicionados de modo específico na sociedade.
Na produção oral, acrescente-se a necessidade de demonstrar adequação no uso de traços
entonacionais e conhecimentos ao nível fonológico. Em relação à avaliação dessa habilidade comunicativa, é
importante notar que a avaliação decorre mais da observação constante do que de uma prova ao final do semestre.
Para a produção escrita, os critérios de avaliação deverão basear-se no foco do ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira no ensino fundamental, ou seja, o envolvimento do aluno na construção do
significado. A avaliação dessa habilidade deverá ser semelhante à situação de ensino: concentração no significado
e na relevância do que é produzido em termos de como o aluno se constitui como ser discursivo, mais do que na
correção gramatical. Esta aumentará gradativamente ao longo da construção da interlíngua do aluno.
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS:As atividades desenvolvidas nas aulas de Leitura e Produção de Texto (LPT), no Ciclo II (6º
a 9º ano) do Ensino Fundamental, visam à formação do leitor literário capaz de fruir a arte literária pelas vias:• da apreciação de texto, por meio de leituras de diferentes gêneros literários como a literatura popular de tradição oral, os romances, os contos, as crônicas, os poemas, os textos dramáticos, as letras de músicas etc.;
• da investigação, por meio de produções orais e escritas relativas à


o cultura literária ficcional: exploração de possibilidades estéticas;



o documentação e memorização das ações humanas: relato, crônica social, ensaio, biografia;



o discussão de problemas sociais controversos: carta de leitor, debate regrado, artigo de opinião.



o transmissão e construção de saberes: texto expositivo, exposição oral, seminário, tomada de notas, resenha;

• do conhecimento, por meio da progressiva elaboração de uma concepção estética sobre arte literária, a partir da leitura de obras da literatura de língua portuguesa, em especial a brasileira, ao longo da
Educação Básica.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

ENSINO MÉDIO
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Curso: Ensino Médio Diurno - Ano de Exercício: 2011 - Módulo Diurno: 40 semanas/ano
Carga Horária: 1.200 horas anuais; 30 horas semanais; 06 horas diárias.

Matriz Curricular – Ensino Médio - Período Diurno – Ano 2011

ficada

Parte Diversi-

Base Nacional Comum

Série/Aulas
Áreas

Disciplinas

1ª

2ª

3ª

Linguagens e

Língua Portuguesa e Literatura

5

5

4

Códigos

Arte

2

2

-

Educação Física

2

2

2

Matemática

5

5

4

Ciências da

Biologia

2

2

2

Natureza e

Física

2

2

2

Matemática

Química

2

2

2

História

3

3

2

Ciências

Geografia

2

3

2

Humanas

Filosofia

2

1

1

Sociologia

1

1

1

Língua Estrangeira Moderna

2

2

2

Disciplinas

L. Portuguesa e Literatura (DAC)

-

-

2

de Apoio

Biologia (DAC)

-

-

2

Curricular

Geografia (DAC)

-

-

2

30

30

30

Total de aulas

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 98/2008, de 23/12/2008, publicada
em 24/12/2008 - que estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais.
Fernandópolis, 14 de Dezembro de 2010.

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral
RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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Curso: Ensino Médio - Ano de Exercício: 2011 - Módulo Noturno: 40 semanas/ano
Carga Horária: 1.000 horas anuais; 25 horas semanais; 05 horas diárias.

Matriz Curricular – Ensino Médio - Período Noturno – Ano 2011

ficada

Parte Diversi-

Base Nacional Comum

Série/Aulas
Áreas

Disciplinas

1ª

2ª

3ª

Linguagens e

Língua Portuguesa e Literatura

4

4

4

Códigos

Arte

2

2

-

Educação Física *

2

2

2

Matemática

4

4

4

Ciências da

Biologia

2

2

2

Natureza e

Física

2

2

2

Matemática

Química

2

2

2

História

2

3

1

Ciências

Geografia

2

2

1

Humanas

Filosofia

2

1

1

Sociologia

1

1

1

Língua Estrangeira Moderna

2

2

1

Disciplinas

L. Portuguesa e Literatura (DAC)

-

-

2

de Apoio

Biologia (DAC)

-

-

2

Curricular

Geografia (DAC)

-

-

2

27

27

27

Total de aulas

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 98/2008, de 23/12/2008, publicada
em 24/12/2008 - que estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais.
* As aulas de Educação Física serão ministradas fora do período regular de aulas.
Fernandópolis, 14 de Dezembro de 2010

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral

RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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Curso: Ensino Médio - Ano de Exercício: 2011 - Módulo Noturno: 20 semanas/ano
E.J.A. - Carga Horária: 540 horas anuais; 27 horas semanais; 05 horas diárias.

Matriz Curricular – Ensino Médio - Período Noturno – Ano 2011 – E.J.A.

ficada

Parte Diversi-

Base Nacional Comum

Série/Aulas
Áreas

Disciplinas

1ª

2ª

3ª

Linguagens e

Língua Portuguesa e Literatura

4

4

4

Códigos

Arte

2

2

-

Educação Física *

2

2

2

Matemática

4

4

4

Ciências da

Biologia

2

2

2

Natureza e

Física

2

2

2

Matemática

Química

2

2

2

História

2

3

1

Ciências

Geografia

2

2

1

Humanas

Filosofia

2

1

1

Sociologia

1

1

1

Língua Estrangeira Moderna

2

2

1

Disciplinas

L. Portuguesa e Literatura (DAC)

-

-

2

de Apoio

Biologia (DAC)

-

-

2

Curricular

Geografia (DAC)

-

-

2

27

27

27

Total de aulas

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 98/2008, de 23/12/2008, publicada
em 24/12/2008 - que estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais.
* As aulas de Educação Física serão ministradas fora do período regular de aulas.
Fernandópolis, 14 de Dezembro de 2010

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral

RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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O Ensino Médio, regular e a Educação de Jovens e Adultos, etapa final da Educação Básica,
assim espera que este segmento contribua para a constituição de uma cidadania de qualidade nova, cujo exercício
reúna conhecimentos e informações a um protagonismo resiliente, responsável para exercer direitos que vão
muito além da representação política tradicional: emprego, qualidade de vida, meio ambiente saudável, igualdade
de homens e mulheres, enfim, idéias afirmativos para a vida pessoal e para a convivência.
Há ainda nos paises de economia emergente, a preocupação pela necessidade de promover
um desenvolvimento que seja sustentável em longo prazo e menos vulnerável à instabilidade causada pela globalização econômica.
Assim esta etapa escolar nos termos do artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, prevê “duração mínima de três anos, com as seguintes 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 posteriores;
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.
Também nos termos da Lei acima citada, em seu Artigo 36 prevê que o currículo do Ensino
Médio observará as seguintes diretrizes:
I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o
processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;
III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição.
Ao final do Ensino Médio é esperado que o educando demonstre:“I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;
III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania”.
A Base Nacional Comum do Ensino Médio é organizada em áreas de conhecimento, a saber:
Na área de Linguagens e Códigos estão destacadas as competências que dizem respeito à
constituição de significados que serão de grande valia para a aquisição e formalização de todos os conteúdos
curriculares, para a constituição da identidade e o exercício da cidadania. As escolas certamente identificarão
nesta área as disciplinas, atividades e conteúdos relacionados às diferentes formas de expressão das quais a língua
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portuguesa é imprescindível. Mas é importante destacar que o agrupamento das linguagens busca estabelecer
correspondência não apenas entre as formas de comunicação – das quais as artes, as atividades físicas e a informática fazem parte inseparável – como evidenciar a importância de todas as linguagens enquanto constituintes
dos conhecimentos e das identidades dos alunos, de modo a contemplar as possibilidades artísticas, lúdicas e
motoras de conhecer o mundo. A utilização dos códigos que dão suporte às linguagens não visa apenas o domínio técnico mas principalmente a competência de desempenho, o saber usar as linguagens em diferentes situações ou contextos, considerando inclusive o interlocutores ou públicos.
Na área das Ciências da Natureza e Matemática incluem-se as competências relacionadas à
apropriação de conhecimentos da física, da química, da biologia e suas interações ou desdobramentos como
formas indispensáveis de entender e significar o mundo de modo organizado e racional como também de participar do encantamento que os mistérios da natureza exercem sobre o espírito que aprende a ser curioso, indagar
e descobrir. O agrupamento das ciências da natureza tem ainda o objetivo de contribuir para compreensão do
significado da ciência e da tecnologia na vida humana e social de modo a gerar protagonismo diante das inúmeras
questões políticas e sociais para cujo entendimento e solução as ciências da natureza são uma referência relevante. A presença da matemática nessa área se justifica pelo que de ciência tem a matemática, pela sua afinidade com
as ciências da natureza, na medida em que é um dos principais recursos de constituição e expressão dos conhecimentos destas últimas, e finalmente pela importância de integrar a matemática com os conhecimentos que lhe
são mais afins. Esta última justificativa é, sem dúvida, mais pedagógica que epistemológica e pretende retirar a
matemática do isolamento didático em que tradicionalmente se confina no contexto escolar.
Na área das Ciências Humanas, da mesma forma, destacam-se as competências relacionadas
à apropriação dos conhecimentos dessas ciências com suas particularidades metodológicas, nas quais o exercício
da indução é indispensável. Pela constituição do significados de seus objetos e métodos, o ensino das ciências
humanas e sociais deverá desenvolver a compreensão do significado da identidade, da sociedade e da cultura, que
configuram os campos de conhecimentos de história, geografia, sociologia, antropologia, psicologia, direito, entre
outros. Nesta área se incluirão também os estudos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania,
para cumprimento do que manda a letra da lei. No entanto, é indispensável lembrar que o espírito da LDB é
muito mais generoso com a constituição da cidadania e não a confina a nenhuma disciplina específica, como
poderia dar a entender uma interpretação literal da recomendação do inciso III do parágrafo primeiro do Artigo
36. Neste sentido, todos os conteúdos curriculares desta área, embora não exclusivamente dela, deverão contribuir para a constituição da identidade dos alunos e para o desenvolvimento de um protagonismo social solidário,
responsável e pautado na igualdade política.
A presença das Tecnologias em cada uma das áreas merece um comentário mais longo. A
opção por integrar os campos ou atividades de aplicação, isto é, os processos tecnológicos próprios de cada área
de conhecimento resulta da importância que ela adquire na educação geral – e não mais apenas na profissional –
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em especial no nível do ensino médio. Neste a tecnologia é o tema por excelência que permite contextualizar os
conhecimentos de todas as áreas e disciplinas no mundo do trabalho.
As três áreas descritas estão presente na base nacional comum do currículo da Unidade Escolar, cuja proposta pedagógica estabelece relação constante com a Parte Diversificada, favorecendo o educando
do ensino médio a ter inclusive contato permanente com uma Língua Estrangeira Moderna.
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS, OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES QUE PERMITAM AO EDUCANDO:
• Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de: organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
• Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações
específicas.
• Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos
com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.
• Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e
integradora da organização do mundo e da própria identidade.
• Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.
• Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associá-las aos
conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte e aos problemas que se propõem solucionar.
• Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes meios de
comunicação, linguagens e códigos bem como a função integradora que elas estão exercem na sua relação com as
demais tecnologias.
• Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
• Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.
CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS. OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS QUE PERMITAM AO EDUCANDO:
• Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a
transformação da sociedade.
• Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais.
• Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção,
análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos científicos e tecnológicos.
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• Apropriar-se dos conhecimentos da física, da química e da biologia e aplicar esses conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar e avaliar ações de intervenção na
realidade natural.
• Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e
utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidades.
• Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em
gráficos, diagramas ou expressões algébricas realizando previsão de tendências, extrapolações e interpolações e
interpretações.
• Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente relacionados a contextos socio econômicos, científicos ou cotidianos.
• Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade.
• Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuseram e propõem solucionar.
• Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal, nos
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
• Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.
• Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e aplicá-las a situações
diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades cotidianas.
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS, OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES QUE PERMITAM AO EDUCANDO:
• Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que constituem a identidade própria e dos outros.
• Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que nelas intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e os processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
• Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos político-sociais, culturais, econômicos e humanos.
• Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em
sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios econômicos.
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• Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e
culturais em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo diante de situações novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural.
• Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do indivíduo, da sociedade e da cultura entre as quais as de planejamento, organização, gestão, trabalho de equipe, e associá-las aos
problemas que se propõem resolver.
• Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências humanas sobre sua vida pessoal,
os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social.
• Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e informação para o planejamento, gestão, organização, fortalecimento do trabalho de equipe.
• Aplicar as tecnologias das ciências humanas e sociais na escola, no trabalho e outros contextos relevantes para sua vida.
Na organização escolar foi pensada sempre em relação a valores permanentes na vida protagonista de nossos alunos. E nos termos da legislação vigente que trata do Ensino Médio estes valores estão em
consonância com os seguintes princípios:
Estéticos – sensibilidade (reconhece nuances e variações no comportamento humano), criatividade (estimula a curiosidade, o espírito inventivo, a disciplina para a pesquisa e o registro de experiências e
descobertas.), Diversidade de manifestações artísticas e culturais (reconhecendo a imensa riqueza da nação brasileira em seus modos próprios de ser, agir e expressar-se.).
Políticos – direitos e deveres de cidadania (introduzirão o aluno na vida em sociedade, que
busca a justiça, a igualdade, a equidade e a felicidade para o indivíduo e para todos), do exercício da criticidade e
do respeito à ordem democrática; (Criticidade estimulará a dúvida construtiva, análise de padrões em que direitos
e deveres devam ser considerados, na formulação de julgamentos)
Éticos – autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito aos bens comuns; (somente assim a Ética fará parte da vida cidadã dos alunos).
Princípios estes organizados sob os consignas: Sensibilidade - Igualdade e Identidade.
A Estética da Sensibilidade - Aprender a fazer
Como expressão do tempo contemporâneo, a estética da sensibilidade vem substituir a da
repetição e padronização, hegemonia na era das resoluções industriais. Ela estimula a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, a afetividade para facilitar a constituição de identidade capazes de suportar
a inquietação, conviver com o invento, o imprevisível e o diferente.
Educar pessoa que saibam transformar o uso do tempo livre num exercício produtivo – um
porque criador.
Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o reconhecimento e valorização da diversidade cultural brasileira.
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Valorização da qualidade – busca de aprimoramento permanente.
Crítica a vulgarização da pessoa, às formas estereotipadas e reducionistas de expressar a realidade, às manifestações de banalizar os afetos e brutalizam as relações pessoais.
Não convivência com a exclusão, intolerância, intransigência.
Política da igualdade – Aprender a Conhecer e Conviver
Reconhecimento dos direitos humanos e exercício dos direitos e deveres da cidadania.
Busca de equidade no acesso à educação, ao emprego, à saúde, ao meio ambiente saudável e
outros benefícios sociais, e no combate a todas as formas de preconceito e discriminação por motivo de raça,
sexo, cultura, condição econômica, aparência ou condição física.
Respeito ao bem comum com protagonismo, constitui uma das finalidades mais importantes
da política da igualdade e se expressa por condutas de participação e solidariedade, respeito e senso de responsabilidade, pelo outro e pelo público. Preparação do educando para a vida civil.
Igualdade de oportunidade não é suficiente, é preciso oportunizar tratamento diferenciado
visando a promover igualdade entre os desiguais, para aprender e aprender a ensinar os conteúdos curriculares.
A ética da Identidade – Aprender a Ser
A ética da identidade substitui a moralidade dos valores abstratos da era industrializada e
busca a finalidade ambiciosa de reconciliar no coração humano aquilo que o dividiu desde os primórdios da idade moderna: o mundo da moral e o mundo da matéria, o privado e o público. Essa ética se constitui a partir da
estética e da política e não por negação, delas. Seu ideal é o humanismo de um tempo de transição.
Reconhecimento da identidade própria e do outro.
Autonomia e reconhecimento da identidade do outro se associam para constituir identidades
mais aptas a incorporar a responsabilidade e mais solidariedade.
A identidade autônoma se constitui a partir da ética, da estética e da política, mas precisa estar ancorada em conhecimento e competência intelectuais que dêem acesso a significados verdadeiros sobre o
mundo físico e social. Esses conhecimentos e competências é que dão sustentação às análises, a projeção e a
solução de problemas, a capacidade de tomar decisões, a adaptabilidade a situações novas, a arte de dar sentido a
um mundo em mutação – competência entre as mais valorizadas pelas novas formas de produção pós-industrial.
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XVII – PLANOS DE TRABALHOS DOS DIFERENTES NÚCLEOS QUE COMPÕEM A ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA.


Núcleo de Direção – Função:- Centro executivo do planejamento, organiza-

ção, coordenação, avaliação e integração das atividades da unidade escolar.


Diretor:
 Carlos Antônio de Jesus Cabral – Diretor de Escola – Titular de Cargo

Objetivo Geral:
Executar o planejamento, organizar coordenar, avaliar a integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.
Objetivos Específicos:
A Direção da escola exercerá suas funções objetivando garantir:


a elaboração e execução da proposta pedagógica;



a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros;



o cumprimento dos dias letivos e horas de aulas estabelecidas;



a legalidade, a regularidade e autenticidade de vida escolar dos alunos;



os meios para o reforço e recuperação da aprendizagem de alunos;



a articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade;



as informações aos pais ou responsável sobre a freqüência e o rendimento dos alunos,

bem como a execução da proposta pedagógica;


a comunicação ao conselho tutelar dos casos de maus tratos envolvendo alunos, assim

como de casos de evasão escolar e reiteradas faltas, antes que estas atinjam o limite de 25% das aulas
previstas e dadas.
Desenvolvimento das atividades gerais e específicas, que integram a direção da escola durante o ano letivo.
Em relação às seguintes competências específicas:


definir a linha de ação a ser adotada pela escola, observadas as diretrizes da política edu-

cacional da secretaria da educação e as deliberações do Conselho de Escola;


aprovar o plano de gestão e encaminhá-lo à Diretoria de ensino para homologação;



autorizar a matrícula e transferência de alunos;



estabelecer horários de aulas e de expedientes da secretaria e da biblioteca;



assinar, juntamente com o secretário de escola todos os documentos relativos à vida es-

colar dos alunos, expedidos pela escola;


convocar e presidir reuniões do Conselho de Escola e do pessoal subordinado;



presidir solenidade e cerimônias da escola;
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decidir sobre a utilização do prédio escolar ou de suas dependências para outras ativida-

des que não as de ensino, mas de caráter educacionais, respeitados os critérios estabelecidos pelo conselho de
escola;


encaminhar o estatuto da Associação de Pais e Mestres aos órgãos competentes para o

devido registro.
Em relação às atividades gerais


responder pelo cumprimento no âmbito da escola das leis, regulamentos e determina-

ções, bem como dos prazos para execução dos trabalhos, estabelecidos pelas autoridades superiores;


expedir determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços;



avocar, de modo geral e em casos especiais, as atribuições e competência de qualquer

funcionário ou servidor subordinado;


delegar competência e atribuições a seus subordinados, assim como designar comissões

para execução de tarefas especiais;


decidir sobre petições, recursos e processos de sua área de competência, ou remetê-los

devidamente informados, a quem de direito, nos prazos legais, quando for o caso;


apurar ou fazer apurar irregularidade de que venha a tomar conhecimento, no âmbito da

escola;
Em relação à administração de pessoal
 dar posse a funcionários subordinados;
 conceder prorrogação de prazo para posse dos funcionários e para exercício
dos funcionários e servidores;
 convocar pessoal docente para optar por jornada de trabalho nos termos da legislação pertinente;
 autorizar o gozo de férias regulamentares;
 designar ou dispensar docentes para função de Vice-Diretor de Escola ou submeter essa Deliberação ao Conselho de Escola, quando o docente for de outra Unidade Escolar;
 designar docentes da escola à função de Professor-Coordenador nos termos da
legislação pertinente;
 propor a designação de funcionários ou servidor:a) para o exercício de substituição;
b) para responder pelo expediente de unidades subordinadas;
 indicar

funcionários ou servidores para a zeladoria da escola e submeter ao

Conselho de Escola;
 determinar
 aplicar

a instauração de sindicância;

penas de repreensão e suspensão, limitado a 15 dias;
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 propor,

a nomeação de pessoal;
quando for o caso, modificação nos horários de trabalho dos funcioná-

rios e servidores;
 autorizar
 expedir

a licença – prêmio;

guia de inspeção de saúde e conceder licença, observada a legislação

pertinente e a vista do parecer do órgão competente, nas seguintes hipóteses:
a) a funcionário e servidor para tratamento de saúde;
b) a funcionário e servidor por motivo de doença em pessoa da família;
c) a funcionário e servidor quando acidentado ao exercício de suas atividades ou
atacado de doença profissional;
d) a funcionário e servidor, compulsoriamente, como medida profilática;
e) a funcionário e servidor gestante;
Em relação à administração de material e financeiro
 autorizar a requisição de material permanente e de consumo;
 indicar funcionário ou servidor para receber as verbas de material de consumo e
de despesa de pronto pagamento, e controlar sua aplicação, quando for o caso;
 encaminhar mensalmente ao Conselho de Escola informes sobre a aplicação
dos recursos financeiros;
Em relação às competências comuns ao Diretor de Escola e ao Secretário de Escola, em suas respectivas áreas de atuação:
Participar dos processos de:
a) identificação das necessidades de recursos humanos;
b) identificação das necessidades de treinamentos e desenvolvimento de recursos
humanos;
c) avaliação do desempenho do sistema;


cumprir ou fazer cumprir os prazos para encaminhamento de dados, informa-

ções, relatos e outros documentos aos órgãos do sistema e garantir a qualidade dos mesmos;


dar exercício aos funcionários e servidores designados para a unidade sob a sua



controlar a freqüência diária dos funcionários e servidores diretamente subordi-

subordinação;
nados e atestar a freqüência mensal;


decidir sobre pedidos de abono ou justificação de faltas ao serviço, conforme



conceder o gozo de férias relativas ao exercício em curso aos subordinados;

legislação vigente;
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avaliar o desempenho dos funcionários e servidores que lhe são mediata ou i-

mediatamente subordinados;
Em relação a outras atribuições
 organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola;
 subsidiar o planejamento educacional;
 elaborar ou coordenar a elaboração anual da escola;
 assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos,
diretrizes e normas emanadas da administração superior.
Vice-diretor(a):



Valdelice Maria Gonçalves – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-

SE – da Escola Estadual “Saturnino Leon Arroyo”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designada vice-diretora, nos termos da legislação vigente.
Objetivo Geral:
Executar o planejamento, organizar coordenar, avaliar a integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.
Objetivos Específicos:
O Vice Diretor exercerá suas funções objetivando garantir:


responder pela direção da escola no horário que lhe é confiado;



substituir o Diretor de Escola em suas ausências e impedimentos;



assessorar o Diretor de escola no desempenho das atribuições que lhe são pró-



participar da elaboração do Plano Diretor;



acompanhar e controlar a execução das programações relativas às atividades de

prias;

apoio administrativo e apoio educacional, mantendo o Diretor de Escola informado sobre o seu andamento;


coordenar as atividades relativas à manutenção e conservação do prédio escolar,

mobiliário e equipamento da escola;


controlar o recebimento e consumo de gêneros alimentícios destinados à me-



controlar a aplicação de medidas necessárias à observância das normas de segu-

renda escolar;
rança e higiene nas oficinas, laboratórios e outros locais de trabalho;


participar, como integrante do Conselho de escola, dos estudos e deliberações

que afetam o processo educacional.
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PLANOS DE TRABALHOS - NÚCLEO TÉCNICO PEDAGÓGICO (coordenadores)
Função:- Apoio técnico aos docentes e discentes.
Coordenadores:o

Ademir Couto Ângelo – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – da Escola Estadual “Saturnino Leon Arroyo”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designado Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental, nos termos da legislação vigente.

o

Valdinéia Terezinha Nunes Rossanese – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE –
da Escola Estadual “Saturnino Leon Arroyo”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis,
designado, Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Médio, nos termos da legislação vigente.
Objetivos:
Estão voltados para o ideal de Educadora, em resgatar a questão política Educacional.

Face as amplas mudanças no Ensino, atender e auxiliar um trabalho para a construção da cidadania;
Ajudar os professores a desenvolver os Projetos de Ensino e de Recuperação dos alunos;
Atuar junto aos professores num trabalho coletivo, coeso e seguro para amenizar as
questões de evasão e retenção;
Fornecer assistência didático-pedagógica constante;
Assegurar horários para reuniões coletivas, planejá-las, coordená-las e avaliá-las;
Acompanhar o rendimento escolar dos alunos;
Propiciar trabalho em conjunto por áreas e séries para analisar, discutir, estudar e aperfeiçoar as questões pertinentes a elas e ao processo ensino/aprendizagem.
Sempre que necessário, manter contato com os pais ou responsáveis informando-os a
respeito dos educandos;
Assessorar a Direção da Escola na articulação das ações pedagógicas e didáticas.
Diagnóstico dos pontos críticos do Processo Ensino Aprendizagem na Unidade Escolar.
Português:- Falta de hábito de leitura, dificuldade na produção e interpretação de textos.
Matemática:- Dificuldade em aplicar os conhecimentos matemáticos em soluções de seu
dia-a-dia.
Ciências:- Dificuldade para correlacionar os conhecimentos científicos adquiridos em
sala de aula, com o mundo real.
História:- Dificuldade para interpretar textos.
Geografia:- Leitura de mapas, localização e representação no espaço, são as maiores dificuldades na disciplina.
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Propostas para a superação dos problemas diagnosticados e aperfeiçoamento do trabalho
pedagógico.
Coordenar o trabalho dos professores das diferentes disciplinas para garantir articulação entre elas, com vistas à aprendizagem;
Analisar criticamente as situações de aprendizagem dos alunos, suas dificuldades e procurar formas de superá-las;
Propiciar momentos de aperfeiçoamento do corpo docente, durante as HTPCs, promovendo a troca de experiências;
Estimular o uso do material da Oficina Pedagógica e da Biblioteca da U.E.;
Divulgar o material pedagógico da Escola;
Integrar-se no projeto pedagógico da Escola, articulando o trabalho dos Coordenadores
do Ensino Fundamental e Médio.
Proposta de Acompanhamento e Avaliação do Projeto Pedagógico da Escola, incluindo as
atividades coletivas de trabalho pedagógico e o constante processo de Recuperação da aprendizagem.
Estimular o trabalho coletivo e criativo da equipe escolar;
Acompanhar através de múltiplas estratégias de trabalho, as ações estabelecidas pelos
professores de diversas áreas, a alcançar as metas estabelecidas pelo coletivo da Escola;
Fazer um levantamento juntamente com os professores, dos alunos com conceitos insatisfatórios e dos conteúdos que precisam ser revistos a fim de que sejam compreendidos pelos mesmos;
Estabelecer os horários para as aulas de reforço e recuperação;
Controlar a freqüência e o rendimento escolar dos alunos submetidos a esses estudos;
Participar, junto com a Direção da Escola e professores, da elaboração dos projetos de
reforço e recuperação de aprendizagem;
Acompanhar as aulas do processo de recuperação contínua para assegurar uma aprendizagem bem sucedida;
Estabelecer relação com os pais, tornando-os aliados ao processo de ensino aprendizagem.
Conclusão:
Baseado na premissa de que o processo de aprendizagem está articulado nos diversos
segmentos da escola, foi proposto um plano de trabalho visando articulação e a dinamização de ações educacionais que promovam o aperfeiçoamento individual e coletivo dos alunos, educadores e comunidade.
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PLANO DE TRABALHO
JUSTIFICATIVA
A escola enquanto instituição é o lugar onde profissionais da educação se encontram, se reúnem para fazer educação e o motivo que os reúne na escola é o aluno. A cada profissional cabe uma função específica e sem sombra de dúvida o papel de maior importância é o do professor.
Tudo o que se faz, se pensa e se discute na escola tem como objetivo principal o aluno e o
professor, ou seja a sala de aula, ou ainda, a relação ensino/aprendizagem. A sala de aula é o espaço nobre na
escola onde se concretiza o trabalho resultante do esforço de todos que pertencem à comunidade (interna e externa) da escola estão à serviço da sala de aula, desde o servente até o diretor, assim como o supervisor e o dirigente regional.
Assim o professor coordenador será um mediador desta escola, pois é nela que os sonhos
são partilhados para que se transformem num querer em comum e para que todos os que nela estão inseridos orientem as suas ações na mesma direção; cada um na sua função, com a sua originalidade, mas com o propósito de
rever e de enriquecer a sua prática tendo como referência, simultaneamente, a observação da seqüência das suas
ações nos alunos e as metas estabelecidas em conjunto.

OBJETIVOS


Coordenar, acompanhar e avaliar a escola de forma democrática, buscando uma melhor

integração com um novo padrão de qualidade de ensino para os alunos;


Analisar constantemente os progressos e dificuldades, procurando sempre coletivamen-

te superar as dificuldades e ampliar conquistas;


Ser o articulador da proposta pedagógica da escola para que os projetos se transformem

em ações, ajudando nos “comos” resolver dificuldades e facilidades pedagógicas;


Ajudar os professores a reverem suas ações pedagógicas tendo em vista o projeto peda-



Trabalhar os HTPCs na construção de consensos, auxiliar a equipe de professores na

gógico da escola;
revisão e no enriquecimento de suas práticas na sala de aula e auxiliar o diretor a não perder de vista a relação
ensino/aprendizagem nas suas decisões;


Estimular e acompanhar a freqüência dos alunos



Acompanhar e atuar junto ao docente as avaliações para que as mesmas sejam sempre

de caráter diagnostico e formativo.

FUNÇÃO DO PROFESSOR COODENADOR NA DINÂMICA DA ESCOLA
A sala de aula é o principal local onde acontece a educação escolar. É nela que brotam
mais intensamente todas as contradições, todas as emoções e sentimentos, todos os impasses de um fazer que se
faz fazendo e que são próprios do humano. Professores e alunos estão permanentemente envolvidos nessa tensão.
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Em função desse envolvimento intenso, o professor tende a ter dificuldade para distanciar-se da sua prática para
poder olhá-la, revê-la e encontrar novas saídas, tendo em vista o projeto pedagógico.
O diretor por sua vez, pela natureza da sua função, volta a sua atenção para o cumprimento
das exigências externas (oficiais), para o atendimento das questões práticas administrativas e para os resultados
conjuntos da escola. Desse lugar mais distanciado da sala de aula não percebe detalhes, particularidades e necessidades humanas e materiais e muitas vezes, de fato, deixa de considerá-las com a devida importância.
Se, por um lado, os professores e os alunos efetivam a educação na sala de aula e se, por outro, o diretor administra a escola a fim de que a relação ensino/aprendizagem tenha as suas condições necessárias
atendidas e zela pela proposta pedagógica da escola. Por outro lado nos termos do artigo 2º da Resolução SE nº
66, de 03 de outubro de 2006 que “Dispõe sobre o processo de credenciamento, seleção e indicação de docentes para o posto de
trabalho de Professor Coordenador, em escolas da rede estadual de ensino e dá providências correlatas”, a função do professor
coordenador “como membro da equipe gestora” é:
I - assegurar a integração das atividades de desenvolvimento e aprimoramento do plano de trabalho da escola, articulando as ações de docentes de cursos, modalidades e turnos diversos;
II - acompanhar a execução e a avaliação das ações e metas fixadas pela escola em sua proposta
pedagógica;
III – garantir, planejar e liderar o desenvolvimento dos trabalhos realizados na escola, participando ativa, rotineira e diretamente das reuniões nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPCs;
IV - estabelecer, juntamente com o Diretor da Escola, o horário das Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPCs, organizando a participação de todos os professores em exercício na unidade, de forma
a assegurar o caráter coletivo dos trabalhos;
V - acompanhar o trabalho dos professores, subsidiando-os com sugestões para a melhoria da
prática docente e, nas Escolas de Tempo Integral, orientar os professores das oficinas curriculares de forma a
assegurar que as atividades nelas desenvolvidas se apresentem dinâmicas, contextualizadas, significativas e prazerosas;
VI - proceder, juntamente com os professores, à análise dos resultados da avaliação do desempenho escolar, através de seus indicadores, registrando e divulgando avanços e estratégias bem sucedidas, bem
como identificando as dificuldades a serem superadas e propondo alternativas de otimização dos resultados;
VII - coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de recuperação da aprendizagem, em especial da recuperação contínua, e também dos demais projetos implementados na escola;
VIII - desenvolver ações que visem a ampliação e o fortalecimento da relação escola - comunidade.
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CONCLUSÃO
O objetivo desta proposta de trabalho é possibilitar o desenvolvimento e aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ao nosso aluno melhores condições de vida e competitividade no mercado de trabalho.
Para tanto é necessário o trabalho coletivo focalizando as pessoas, incentivando, inspirando e apoiando as potencialidades, a criatividade e competência dos elementos da equipe escolar com atenção
especial aos professores, valorizando seu desempenho, motivando-os cada vez mais, extraindo assim o máximo
da equipe escolar.
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NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Função:- Apoio administrativo ao processo educacional e à direção da escola.

PLANO DE TRABALHO – NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Objetivo Geral:
Organizar e atualizar prontuários de documentos de funcionários, docentes e alunos; receber,
registrar, distribuir, expedir correspondência, processos e papéis em geral que tramitem na escola.
Objetivo Específico:
Ao Secretário de Escola cabe a responsabilidade básica de organização das atividades pertinentes à secretaria e à supervisão de sua execução.
Secretário de Escola
Nº
01

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

Secretário

Efetivo

Superior Completo

Diogo Del Santo

São atribuições do Secretário de Escola :


Participar da elaboração do plano escolar;



Elaborar a programação das atividades da secretaria, mantendo-a articulada com as de-

mais programações da escola;


Atribuir tarefas ao pessoal auxiliar da secretaria, orientando e controlando as atividades

de registro e escrituração, assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos ao processamento de dados;


Verificar a regularidade da documentação referente à matrícula e transferência de alu-

nos, encaminhando os casos especiais à deliberação do Diretor;


Providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de dados e in-

formações educacionais;


Preparar a escala de férias dos servidores da escola, submetendo-a a aprovação do Di-



Elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às a-



Redigir correspondência oficial;



Instruir expedientes;



Elaborar propostas das necessidades de material permanente e de consumo;



Elaborar relatórios das atividades da Secretaria e colaborar no preparo dos relatórios

retor;
tividades escolares;

anual da escola.
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Agente de Organização Escolar:
Nº

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

01

Eliete de Assumpção

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

02

José Claudio Massuia

Ag. Org. Escolar

OFA

Ensino Médio Completo

03

Luciana Moreira F. Azevedo

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

04

Marcelo Munhoz Alves

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Incompleto

05

Nivaldo Constantino

Ag. Org. Escolar

Efetivo

1º Grau Completo

06

Rosangela Aparecida Jiamácio

Ag. Org. Escolar

Efetivo-Readaptado

Superior Completo

07

Rosimeire Vieira Sant’Anna

Ag. Org. Escolar

Efetivo – Afast. TRE

Superior Completo

08

Vilma Aparecida Lodetti

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

São atribuições do Agente de Organização Escolar


Execução das atribuições que lhe forem conferidas pelo secretário;



Organizar e manter atualizados prontuários de documentos de alunos, procedendo ao

registro e escrituração relativos à vida escolar, especialmente no que se refere a matrícula, freqüência e histórico
escolar;


Expedir certificados de conclusão de série e de curso e outros documentos relativos à

vida escolar dos alunos;


Preparar e afixar em locais próprios, quadros horários de alunos e controlar o cumpri-

mento de carga horária anual;


Manter registros relativos a resultados dos processos de avaliação e promoção, incinera-

ção de documentos, reuniões administrativa, termos de visita de supervisores pedagógicos e outras autoridades
da administração do ensino;


Manter registros de levantamentos de dados estatísticos e informações educacionais;



Preparar relatórios, comunicados e editais relativos a matrícula, exames e demais ativi-



Receber, registrar, distribuir e expedir correspondências, processos e papéis em geral

dades escolares;
que tramitem na escola, organizando e mantendo o protocolo e arquivo escolar;


Registrar e controlar a freqüência do pessoal docente, técnico e administrativo da escola;



Preparar e expedir atestados ou boletins relativos à freqüência do pessoal docente técni-



Organizar e manter atualizados assentamentos dos servidores em exercício na escola;



Preparar folhas de pagamento de vencimentos e salários do pessoal da escola;



Preparar escala de férias anuais dos servidores em exercício na escola;



Organizar e manter atualizados o documentário de leis, decretos, regulamentos, resolu-

co e administrativo;

ções, e comunicados de interesse para escola;
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Atender aos servidores da escola e aos alunos, prestando-lhes esclarecimentos relativos

a escrituração e legislação;


Atender pessoas que tenham assuntos a tratar da escola.

São atribuições dos Inspetores de Alunos :


Controlar a movimentação dos alunos no recinto da escola, orientando-os quanto às

normas de comportamento;


Informar a equipe de Direção da Escola sobre a conduta dos alunos e comunicar as o-



Colaborar na divulgação de avisos e instrução de interesse da administração da escola;



Atender aos professores, em aula na solicitações de material escolar e nos problemas

corrências;

disciplinares ou de assistência aos alunos;


Colaborar na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da escola e trabalhos cur-

riculares complementares de classe;


Providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente;



Executar outras tarefas auxiliares relacionadas com o apoio administrativo e educacional

que lhe forem atribuídas pela Direção da Escola.
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NÚCLEO OPERACIONAL (ZELADORIA, LIMPEZA, ETC.)
Função:- Apoio ao conjunto de ações complementares (limpeza, vigilância, manutenção, conservação,
disciplina etc.) da escola.
Limpeza – Funcionários Terceirizados – Empresa RCA – São José do Rio Preto
Nº

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

01

Elenice Terezinha Bortoloto

Serv. Diversos

Contratado

2º Grau Completo

02

Maria Rosa Cruz da Silva

Serv. Diversos

Contratado

2º Grau Completo

03

Vitor Carlos Rocca

Serv. Diversos

Contratado

2º Grau Incompleto

Zeladoria – Funcionário Público Estadual – Agente de Organização Escolar
Nº

Nome

01

José Claudio Massuia

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

Ag. Org. Escolar

OFA

Ensino Médio Completo

Merendeiras:- Funcionárias Municipais
Nº

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

01

Ariele Samari Begheline

Serv. Diversos

Municipal

2º Grau Incompleto

02

Barbara Conceição das Neves

Serv. Diversos

Municipal

2º Grau Completo

03

Marisa Eliana da Silva Brito

Merendeira

Municipal

Ensino Médio Completo

Atribuições:-:
Executar tarefas de:


Limpeza interna e externa da escola, especialmente salas de aula, banheiros, bi-

blioteca, laboratório, bem como móveis e utensílios;


Preparo e distribuição de café;



Distribuição de merenda aos alunos;



Executar pequenos reparos em instalações, mobiliário, utensílios e similares;



Prestar serviços de mensageiro;



Auxiliar na manutenção da disciplina geral;



Executar outras tarefas, relacionadas com sua área de atuação, que forem de-

terminadas pela Direção da Escola.
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NÚCLEO DOCENTE – FUNÇÃO:Integram o corpo docente todos os professores da escola, que exercerão suas funções desenvolvendo atividades relacionadas ao processo ensino/aprendizagem dos alunos, conforme o estabelecido na
legislação vigente e principalmente no Artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –
9.394/96, quando afirma e estabelece que, “Os docentes incumbir-se-ão de”:
“I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento,
à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade”.

O plano de ensino de cada professor está em seus diários de classe, bem como uma via com
a equipe de gestão da Unidade Escolar.
Professores Titulares de Cargo na Unidade Escolar – Em exercício no cargo

Nº

Nome

Escolarida-

Componente

Licenciatura

de

Curricular

LP

1

ANDREZA SOARES ROSA VANTI

Superior

Português

X

2

CARLA CRISTINA PESSOA VIEIRA

Superior

Inglês

X

3

ELEUZA NATÁLIA ANDRADE CARVALHO

Superior

Sociologia

X

4

ELIANA MARTINS JACOB F. DE ALMEIDA

Superior

Português

X

5

FATIMA CECILIA CORREA

Superior

História

X

6

GILBERTO DE CARVALHO ASSUNCAO

Superior

Matemática

X

7

LOURDES ROSA SALES CASARI

Superior

Geografia

X

8

LUIS CARLOS AMARAL DE FIGUEIREDO

Superior

Física

X

9

MARIA DE LOURDES ALVES MENDES

Superior

Matemática

X

10

MARIA INES DE FRANCA ALBUQUERQUE

Superior

Arte

X

11

MARIA INES DE MIRANDA

Superior

Ed. Física

X

12

MARIA IZABEL MAGNOLER

Superior

Matemática

X

13

REGINA DE PAULA BERNARDO BILLOBA

Superior

Geografia

X

14

RENATA DE SOUZA COSTA

Superior

Ed. Física

X

15

RINALDO EVANDES SALMAZO

Superior

Matemática

X

16

ROSANA MARA NOGUEIRA DE AZEVEDO

Superior

Biologia

X

LC

NH
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17

SILVANI DE FATIMA MACHADO

Superior

Arte

X

18

SORAYA SILVIA DE GODOY MIOTTO

Superior

Português

X

Professores Titulares de Cargo em outra escola com aulas na Unidade Escolar
Nº

Nome

Escolaridade

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

01

JOSÉ IGÍDIO DOS SANTOS

Superior

Filosofia

X

02

LUCIANA ANTUNES BIONDI

Superior

Arte

X

03

REGINA CELI DO PRADO

Superior

Química

X

04

SILVIA MARIA ALDUINO EGAS

Superior

História

X

05

VALÉRIA DA SILVA GIMENEZ MARASSI

Superior

Geografia

X

06

POLIANE C. LOPES DA SILVA ENDRISSI

Superior

História

X

LC

NH

Professor Titular de Cargo em outra Unidade Escolar, designado nos termos do Artigo 22 da Lei Complementar 444/85 nesta UE.
Nº

Nome

01

JUNIOR CESAR ESTELA

Escolaridade
Superior

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

Português

X

LC

NH

Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs – Portaria “F”
Nº

Nome

Escolari-

Componente

Licen-

dade

Curricular

ciatura

01

ALESSANDRA CRISTINA GAZETA DE F. DELA ROVERE

Superior

Ed. Espec. DF

Plena

02

ANA CLAUDIA ANTONIO

Superior

Português

Plena

03

ANA CLAUDIA GAVIOLI

Superior

Matemática

Plena

04

CLAIRE GUIMARAES LIBERATO BARROSO

Superior

História

Plena

05

ENEDINA DA SILVA

Superior

Ed. Espec. DA

Plena

06

GISLAINE MORALES FRANCO MELO

Superior

Matemática

Plena

07

GIVAN INACIO RODRIGUES

Superior

Ed. Física

Plena

08

JOSANNE DA SILVA ROCCA

Superior

Matemática

Plena

09

LUZIA ALZIRA ARAUJO MARTINS

Superior

Português

Plena

10

MALU CRISTIANE BELUCI GARISTO MARCHIORI

Superior

Português

Plena

11

MARGARETE FERREIRA LOPES

Superior

Sala de Leitura

Plena

12

MARIA JOSÉ GOUVEA LOPES

Superior

Prof. Mediador

Plena

13

MARIA SELMA BALEEIRO GUIMARÃES

Superior

Matemática

Plena
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14

MARIVALDA PERMEGIANI VILARINHO

Superior

Sala de Leitura

Plena

15

MARY FATIMA LONGO SALVIONI

Superior

Pedagoga

Plena

16

NOEMI SALES BALESTRIERI

Superior

Ed. Espec. DV

Plena

17

RAFAEL BATISTA DA SILVA CONSTANTINO

Superior

Classe

Plena

18

REGINALDO GOUVEA DO PRADO

Superior

Geografia

Plena

19

VAILDE LUIZ PEREIRA PONTES

Superior

Classe

Plena

Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs – Portaria “L”
Nº
01
02
03
04
05

Nome
ADRIANA CRISTIANE MARQUES PERMIGIANI
ANDREIA DE CASSIA SILVA MACHADO
LEILIANE FERNANDES DE CARVALHO
MARCIA REGINA DA SILVA
MARIA CLARA GONÇALVES

Escolaridade

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

Superior

Física

X

Superior

Sala Rec. D.A.

X

Superior

Biologia

X

Superior

Português

X

Superior

Português

X

LC

NH

Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs – Portaria “O”
Nº
01
02
03

Nome
ANDREIA DE CASSIA SILVA MACHADO
IVANIA LUCIA DA SILVA TIAGO
MAYRA RAQUEL NUNES BRANCO

Escolaridade

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

Superior

Libras

X

Superior

Libras

X

Superior

Libras

X

LC

NH
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NÚCLEO - CORPO DISCENTE
São respeitados aos discentes todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislação pertinente.
O Regimento Escolar da Escola, em seus artigos 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, estabelece em relação corpo discente seus direitos deveres e regime disciplinar, que juntamente com a adoção das Normas Gerais
de Conduta Escolar como referência, porém medidas ou procedimentos adicionais, que não afrontem o disposto
nelas, podem ser adotados individualmente pelas escolas, havendo sempre a aprovação do Conselho Escolar. A
seguir passamos a expor o contido nas Normas Gerais de Conduta Escolar:1. DIREITO À EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA E DE QUALIDADE

As escolas públicas estaduais abrigam alunos e alunas de diferentes idades, níveis de
desenvolvimento psicossocial e estratos sociais, que devem receber do Estado atenções adequadas às
suas necessidades. Ter garantido o acesso à educação gratuita e de qualidade, desde o Ensino Fundamental até a conclusão do Ensino Médio, constitui um dos direitos básicos dos alunos.
Em consequência, todo aluno tem direito a:
1.1. Receber educação em uma escola limpa e segura. Alunos com deficiência, que requeiram atenção especial,
têm direito a recebê-la na forma adequada às suas necessidades e igualmente gratuita;
1.2. Usufruir de ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre de discriminação, constrangimentos
ou intolerância;
1.3. Receber atenção e respeito de colegas, professores, funcionários e colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, religião, origem social, nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação
sexual ou crenças políticas;
1.4. Receber informações sobre as aulas, programas disponíveis na escola e oportunidades de participar em projetos especiais;
1.5. Receber Boletim Escolar e demais informações sobre seu progresso educativo, bem como participar de avaliações periódicas, de maneira informal ou por instrumentos oficiais de avaliação de rendimento;
1.6. Ser notificado, com a devida antecedência, sobre a possibilidade de ser encaminhado para programa de recuperação, em razão do aproveitamento escolar;
1.7. Ser notificado sobre a possibilidade de recorrer em caso de reprovação escolar;
1.8. Ter garantida a confidencialidade das informações de caráter pessoal ou acadêmicas registradas e armazenadas pelo sistema escolar, salvo em casos de risco ao ambiente escolar ou em atendimento a requerimento de
órgãos oficiais competentes.
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2. DIREITO À LIBERDADE INDIVIDUAL E DE EXPRESSÃO

São igualmente garantidos ao aluno da escola pública estadual os seguintes direitos
individuais:
2.1. Organizar, promover e participar de grêmio estudantil ou entidade similar de sua escola;
2.2. Participar da publicação de jornais ou boletins informativos escolares, desde que produzidos com responsabilidade e métodos jornalísticos, que reflitam a vida na escola ou expressem preocupações e pontos de vista dos
alunos;
2.3. Promover a circulação de jornais, revistas ou literatura na escola, em qualquer dos veículos de mídia disponíveis, desde que observados os parâmetros definidos pela escola no tocante a horários, locais e formas de distribuição ou divulgação. Fica proibida a veiculação de conteúdos difamatórios, obscenos, preconceituosos, racistas,
discriminatórios, comerciais, de cunho partidário ou de organizações paramilitares, que promovam a apologia ao
crime ou a atos ilícitos ou estimulem a sua prática, ou cuja distribuição perturbe o ambiente escolar, incite à desordem ou ameace a segurança ou os direitos fundamentais do cidadão, conforme previsto na Constituição Federal,
na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e demais previsões legais;
2.4. Afixar avisos no mural administrativo da escola, sempre acatando os regulamentos estabelecidos por esta.
Fica proibida a veiculação de conteúdos difamatórios, obscenos, preconceituosos, racistas, discriminatórios, comerciais, de cunho partidário ou de organizações paramilitares, que promovam a apologia ao crime ou a atos
ilícitos ou estimulem a sua prática, que perturbem o ambiente escolar, incitem à desordem ou ameacem a segurança ou os direitos fundamentais do cidadão, conforme previsto na Constituição Federal, na Lei Federal nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e demais previsões legais;
2.5. Decidir sobre as vestimentas pessoais que portará, assim como sobre distintivos ou adereços de uso estritamente pessoal, exceto nos casos em que sua apresentação represente perigo a si ou aos demais, ou quando divulgar idéias racistas, preconceituosas, difamatórias, obscenas ou cuja circulação perturbe o ambiente escolar;
2.6. Ter assegurados o ingresso e a posse de materiais de uso pessoal na escola, exceto nos casos em que representem perigo para si ou para os outros, ou que perturbem o ambiente escolar.
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3 - DIREITO A TRATAMENTO JUSTO E CORDIAL

Cada aluno da escola pública estadual tem o direito de ser tratado de forma justa e
cordial por todos os integrantes da comunidade escolar, sendo assegurado a ele:
3.1. Ser informado pela direção da escola sobre as condutas consideradas apropriadas e quais as que podem resultar em sanções disciplinares, para que tome ciência das possíveis consequências de suas atitudes em seu rendimento escolar e no exercício dos direitos previstos nestas Normas Gerais de Conduta Escolar e demais regulamentos escolares;
3.2. Ser informado sobre procedimentos para recorrer de decisões administrativas da direção da escola sobre seus
direitos e responsabilidades, em conformidade com o estabelecido neste documento e com a legislação pertinente;
3.3. Estar acompanhado por seus pais ou responsáveis em reuniões e audiências que tratem de seus interesses
quanto a desempenho escolar ou em procedimentos administrativos que possam resultar em sua transferência
compulsória da escola.
4. Relação de deveres e responsabilidades

Cada aluno da escola pública estadual tem os seguintes deveres e responsabilidades:
4.1. Frequentar a escola regular e pontualmente, realizando os esforços necessários para progredir nas diversas
áreas de sua educação;
4.2. Estar preparado para as aulas e manter adequadamente livros e demais materiais escolares de uso pessoal ou
comum coletivo;
4.3. Observar as disposições vigentes sobre entrada e saída das classes e demais dependências da escola;
4.4. Ser respeitoso e cortês para com colegas, diretores, professores, funcionários e colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, religião, origem social, nacionalidade, condição física ou emocional, deficiências, estado civil, orientação sexual ou crenças políticas;
4.5. Contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de aprendizagem colaborativo e seguro, que garanta
o direito de todos os alunos de estudar e aprender;
4.6. Abster-se de condutas que neguem, ameacem ou de alguma forma interfiram negativamente no livre exercício dos direitos dos membros da comunidade escolar;
4.7. Respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares, ajudando a preservá-los e respeitando a
propriedade alheia, pública ou privada;
4.8. Compartilhar com a direção da escola informações sobre questões que possam colocar em risco a saúde, a
segurança e o bem-estar da comunidade escolar;
4.9. Utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos;
4.10. Reunir-se sempre de maneira pacífica e respeitando a decisão dos alunos que não desejem participar da
reunião;
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4.11. Ajudar a manter o ambiente escolar livre de bebidas alcoólicas, drogas lícitas e ilícitas, substâncias tóxicas e
armas;
4.12. Manter pais ou responsáveis legais informados sobre os assuntos escolares, sobretudo sobre o progresso
nos estudos, os eventos sociais e educativos previstos ou em andamento, e assegurar que recebam as comunicações a eles encaminhadas pela equipe escolar, devolvendo-as à direção em tempo hábil e com a devida ciência,
sempre que for o caso.
5. CONDUTAS QUE AFETAM O AMBIENTE ESCOLAR/FALTAS DISCIPLINARES

Além das condutas descritas a seguir, também são passíveis de apuração e aplicação
de medidas disciplinares as condutas que professores ou a direção escolar considerem incompatíveis
com a manutenção de um ambiente escolar sadio ou inapropriadas ao ensino-aprendizagem, sempre
considerando, na caracterização da falta, a idade do aluno e a reincidência do ato.
5.1. Ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares, sem prévia justificativa ou autorização da direção ou dos
professores da escola;
5.2. Ter acesso, circular ou permanecer em locais restritos do prédio escolar;
5.3. Utilizar, sem a devida autorização, computadores, aparelhos de fax, telefones ou outros equipamentos e dispositivos eletrônicos de propriedade da escola;
5.4. Utilizar, em salas de aula ou demais locais de aprendizado escolar, equipamentos eletrônicos como telefones
celulares, pagers, jogos portáteis, tocadores de música ou outros dispositivos de comunicação e entretenimento
que perturbem o ambiente escolar ou prejudiquem o aprendizado;
5.5. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que lhe seja alheia;
5.6. Comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como, por exemplo, fazendo barulho excessivo
em classe, na biblioteca ou nos corredores da escola;
5.7. Desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, professores, funcionários ou colaboradores da escola;
5.8. Fumar cigarros, charutos ou cachimbos dentro da escola;
5.9. Comparecer à escola sob efeito de substâncias nocivas à saúde e à convivência social;
5.10. Expor ou distribuir materiais dentro do estabelecimento escolar que violem as normas ou políticas oficialmente definidas pela Secretaria Estadual da Educação ou pela escola;
5.11. Exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, racistas ou preconceituosos, incluindo a
exibição dos referidos materiais na internet;
5.12. Violar as políticas adotadas pela Secretaria Estadual da Educação no tocante ao uso da internet na escola,
acessando-a, por exemplo, para violação de segurança ou privacidade, ou para acesso a conteúdo não permitido
ou inadequado para a idade e formação dos alunos;
5.13. Danificar ou adulterar registros e documentos escolares, através de qualquer método, inclusive o uso de
computadores ou outros meios eletrônicos;
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5.14. Incorrer nas seguintes fraudes ou práticas ilícitas nas atividades escolares: Comprar, vender, furtar, transportar ou distribuir • conteúdos totais ou parciais de provas a serem realizadas ou suas respostas corretas;
• Substituir ou ser substituído por outro aluno na realização de provas ou avaliações;
• Substituir seu nome ou demais dados pessoais quando realizar provas ou avaliações escolares;
• Plagiar, ou seja, apropriar-se do trabalho de outro e utilizá-lo como se fosse seu, sem dar o devido crédito e fazer menção ao autor, como no caso de cópia de trabalhos de outros alunos ou de conteúdos divulgados pela internet ou por qualquer outra fonte de conhecimento.
5.15. Danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares; escrever, rabiscar ou produzir marcas em qualquer parede, vidraça, porta ou quadra de esportes dos edifícios escolares;
5.16. Intimidar o ambiente escolar com bomba ou ameaça de bomba;
5.17. Ativar injustificadamente alarmes de incêndio ou qualquer outro dispositivo de segurança da escola;
5.18. Empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou ameaças a terceiros, incluindo hostilidade ou intimidação mediante o uso de apelidos racistas ou preconceituosos;
5.19. Emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva ou desrespeitosa, ou apresentar qualquer
conduta de natureza sexualmente ofensiva;
5.20. Estimular ou envolver-se em brigas, manifestar conduta agressiva ou promover brincadeiras que impliquem
risco de ferimentos, mesmo que leves, em qualquer membro da comunidade escolar;
5.21. Produzir ou colaborar para o risco de lesões em integrantes da comunidade escolar, resultantes de condutas
imprudentes ou da utilização inadequada de objetos cotidianos que podem causar danos físicos, como isqueiros,
fivelas de cinto, guarda-chuvas, braceletes etc.;
5.22. Comportar-se, no transporte escolar, de modo a representar risco de danos ou lesões ao condutor, aos
demais passageiros, ao veículo ou aos passantes, como correr pelos corredores, atirar objetos pelas janelas, balançar o veículo etc.;
5.23. Provocar ou forçar contato físico inapropriado ou não desejado dentro do ambiente escolar;
5.24. Ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente qualquer membro da comunidade escolar;
5.25. Participar, estimular ou organizar incidente de violência grupal ou generalizada;
5.26. Apropriar-se de objetos que pertencem a outra pessoa, sem a devida autorização ou sob ameaça;
5.27. Incentivar ou participar de atos de vandalismo que provoquem dano intencional a equipamentos, materiais
e instalações escolares ou a pertences da equipe escolar, estudantes ou terceiros;
5.28. Consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas
ou ilícitas no recinto escolar;
5.29. Portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, ainda que não seja de fogo, no recinto escolar;
5.30. Apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira, sobretudo que viole a Constituição Federal, o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Penal.
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6. MEDIDAS DISCIPLINARES

O não cumprimento dos deveres e a incidência em faltas disciplinares poderão acarretar ao aluno as seguintes medidas disciplinares:
I - Advertência verbal;
II - Retirada do aluno de sala de aula ou atividade em curso e encaminhamento à diretoria para orientação;
III - Comunicação escrita dirigida aos pais ou responsáveis;
IV - Suspensão temporária de participação em visitas ou demais programas extracurriculares;
V - Suspensão por até 5 dias letivos;
VI - Suspensão pelo período de 6 a 10 dias letivos;
VII -Transferência compulsória para outro estabelecimento.
7. PROCEDIMENTOS

As medidas disciplinares deverão ser aplicadas ao aluno em função da gravidade da
falta, idade do aluno, grau de maturidade e histórico disciplinar, comunicando-se aos pais ou responsáveis.
As medidas previstas nos itens I e II serão aplicadas p • elo professor ou diretor;
• As medidas previstas nos itens III, IV e V serão aplicadas pelo diretor;
• As medidas previstas nos itens VI e VII serão aplicadas pelo Conselho Escolar.
As faltas descritas nos itens 5.23 a 5.30 deverão necessariamente ser submetidas ao Conselho
de Escola para apuração e aplicação de medida disciplinar, devendo a unidade escolar informar à Secretaria Estadual da Educação sua ocorrência e a medida disciplinar aplicada.
Em qualquer caso será garantido amplo direito de defesa, ao aluno e aos seus responsáveis,
cabendo pedido de revisão da medida aplicada e, quando for o caso, recurso ao Conselho Escolar.
A aplicação das medidas disciplinares previstas não isenta os alunos ou seus responsáveis do ressarcimento de
danos materiais causados ao patrimônio escolar ou da adoção de outras medidas judiciais cabíveis.
8. RECURSOS DISCIPLINARES ADICIONAIS

Para restaurar a harmonia e o adequado ambiente pedagógico, além das medidas
disciplinares descritas nestas Normas, professores, direção e o Conselho de Escola podem utilizar, cumulativamente, os seguintes instrumentos de gestão da convivência escolar:
8.1. Envolvimento de pais ou responsáveis no cotidiano escolar;
8.2. Orientações individuais ou em grupo para mediar situações de conflito;
8.3. Reuniões de orientação com pais ou responsáveis;
8.4. Encaminhamento a serviços de orientação em situações de abuso de drogas, álcool ou similares;
8.5. Encaminhamento a serviços de orientação para casos de intimidação baseada em preconceitos ou assédio;
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8.6. Encaminhamento aos serviços de saúde adequados quando o aluno apresentar distúrbios que estejam interferindo no processo de aprendizagem ou no ambiente escolar;
8.7. Encaminhamento aos serviços de assistência social existentes, quando do conhecimento de situação do aluno que demande tal assistência especializada;
8.8. Encaminhamento ao Conselho Tutelar em caso de abandono intelectual, moral ou material por parte de pais
ou responsáveis;
8.9. Comunicação às autoridades competentes, dos órgãos de segurança pública, Poder Judiciário e Ministério
Público, de crimes cometidos dentro das dependências escolares.

AVALIAÇÃO CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO
A função da direção é assegurar a integração de todos os profissionais da Escola e da Comunidade no processo Ensino Aprendizagem, em busca de um serviço de qualidade, transformando a U.E. em
organismo vivo e atuante na vida da sociedade; capaz de reformular-se e adaptar-se com vistas à concretização
dos objetivos do plano escolar. Administra conflitos, facilita a decisão do grupo, respeitando-a, promove e incentiva encontros coletivos para reavaliar o papel da escola.
A coordenação articulará o envolvimento de toda a equipe escolar e comunidade, na tarefa
educativa, a fim de garantir a construção de uma nova realidade, onde tudo e todos serão interligados ao mesmo
objetivo, ou seja, a melhoria da qualidade do ensino.
Vamos desenvolver uma administração solidária, fundamentada numa gestão participativa e
democrática com o fortalecimento do Conselho, Grêmio Estudantil, APM, Pais, Funcionários e Alunos, como
instâncias de poder dentro da escola, por que entendemos que, para melhorar a qualidade do ensino, precisamos
da colaboração e participação de toda comunidade escolar.
O colegiado será responsável pelas decisões sobre as ações pedagógicas, financeiras, administrativas, bem como pelo desenvolvimento da cidadania, pelo acesso ao saber e pela formação da consciência
democrática do aluno.
Dinamizaremos o Conselho de Classe como instância colegiada, com a função, não só de avaliar o desempenho do aluno, mas o de acompanhar o desenvolvimento do processo e controle de freqüência
de cada classe, tendo como referência as demais classes da mesma série.
A administração colegiada firmar-se-á numa decisão coletiva e constituir-se-á em efetivo espaço de comprometimento dos membros da comunidade escolar com o projeto político pedagógico a ser assumido.
Nesse espaço coletivo é que se democratizarão as relações sociais dentro e fora da escola,
quando serão analisadas, discutidas e deliberadas todas as decisões necessárias à efetivação de uma prática pedagógica progressiva em que todos se responsabilizarão tanto pela função específica da escola, quanto pelo pleno
exercício da cidadania.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

Bimestralmente, este colegiado se reunirá, ou em momentos extraordinário quando serão avaliados os serviços prestados pela escola e proporá soluções para possíveis desvios no processo ensinoaprendizagem.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA ESCOLA PELA DIREÇÃO
A avaliação será contínua, investigativa, diagnóstica e formativa onde os serviços prestados
pela escola e os profissionais envolvidos, serão avaliados durante e após o processo ensino aprendizagem.
O acompanhamento, controle e avaliação serão realizados durante o processo de crescimento, por parte de todos os envolvidos (alunos, professores, funcionários, comunidade), num constante ir e vir,
reavaliando, através da ação-reflexão-ação, todos os atos que permeiam o processo ensino aprendizagem, através
da delegação de parcelas de poder e do respaldo necessário para sua concretização.
A avaliação em nível de coordenação pedagógica dar-se-á, através do fluxo e refluxo: Coordenador – Professor – Aluno -Aluno – Professor – Coordenador.
Mecanismos utilizados
 Espaços nas HTPCs
 Estudos de casos e obstáculos: Reuniões de Conselho de Classe
Instrumentos Utilizados
 Registros em Atas (livros próprios)
 Registros em cadernetas de professores
 Registros em cadernos de alunos.
A nível de Conselho da Escola
O Conselho de Escola avaliará os serviços prestados pela escola, e a aplicação dos recursos financeiros (APM) e ações especiais, visando a integração escola – família – comunidade.
Mecanismos utilizados
 Reuniões bimestrais e extraordinárias.
 Diálogo aberto e construtivo.
 Entrevistas.
 Participação em debates e estudos de casos.
Instrumentos Utilizados
 Livro de ata próprio
 Questionamentos
Direção
A direção avaliará, participando das reuniões dos Coordenadores, das HTPCs, do Conselho
de Escola, da atuação do Grêmio Estudantil, das reuniões de pais e mestres, acompanhando o processo ensinoaprendizagem dia a dia, através de visitas à sala de aula, reuniões com Conselho de Classes; rendimento escolar
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bimestral dos alunos e do funcionamento da escola, promovendo coletiva e permanentemente a avaliação total
da escola, incluindo-se na avaliação.
Instrumentos Utilizados: Entrevistas individuais
 Registro de todas as reuniões
 Atas próprias de reuniões pedagógicas
 Livros de chamada do professor


Caderno do aluno e Registros da secretaria (transferências, matrículas, consolidados,.....)
Ainda em relação a avaliação do processo educacional, afirmamos na integra que se realmen-

te querermos uma avaliação para o sucesso do processo, precisaremos adotar na integra a teoria sobre avaliação
constante da versão preliminar da Construção de uma Proposta – Documento do Governo do Estado de São
Paulo, editado em 2006.
As próximas linhas são integrantes do documento acima citado e por estarmos sempre em
consonância com estes documentos e nos fornecer a teoria é que adotaremos neste plano a integra constante a
seguir:A avaliação é parte integrante e fundamental dos processos de ensino e de aprendizagem e, portanto, não
pode estar descolada destes processos e nem ter outra função que não seja contribuir efetivamente para que professores aprimorem suas
práticas e os alunos tenham garantido o seu direito de aprender. Dessa forma a avaliação torna-se “instrumento privilegiado de uma
regulação contínua das diversas intervenções e das situações didáticas” (Perrenoud, 1994, p. 14) e aproxima professores e alunos.
Em uma proposta de educação integral, a avaliação é mais um elemento que contribui para a integração curricular e para o entendimento de que o aluno precisa ser “olhado”, “percebido” nas suas mais diferentes dimensões. Dentro dessa
proposta, a perspectiva do que é ensinado na escola e o que se espera que o aluno aprenda precisa ser redimensionada e ampliada.
Todas as atividades desenvolvidas, seja pelas disciplinas do currículo básico ou pelas oficinas curriculares, devem ser consideradas na
avaliação global do aluno. Nessa perspectiva
“[...] há um alargamento dos objectos de avaliação, para além dos saberes disciplinares específicos, desafiando explicitamente os professores, ou os conselhos de turma a encontrarem o que há de comum nas várias disciplinas e o que as diferencia”. (Pinto,
s/d: 5)
Para que a avaliação cumpra sua função, é imprescindível que o professor tenha claro quais são seus objetivos,
que ele discuta objetivos e critérios de avaliação com os alunos e que a partir dos resultados da avaliação ele tenha subsídios para
tomar decisões sobre o que ocorre em sala de aula e fazer as intervenções necessárias. O fim último da avaliação não é a produção da
nota ou conceito, mas auxiliar na compreensão de como o aluno aprende, assim:“[...] a maneira como o sujeito aprende [passa a ser] mais importante que aquilo que aprende, porque facilita a aprendizagem e capacita o sujeito para continuar aprendendo permanentemente. Conscientes do modo como o sujeito aprende [o professor e a
professora] descobrem a forma de ajudá-lo”. (Alvarez Méndez, 2002, p. 19)
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Nesse sentido, a avaliação deve ser formadora, processual e sistemática. Professores, gestores, alunos e pais devem conhecê-la e compreendê-la, pois só assim podem contribuir para o seu aprimoramento. A constituição de um retrato detalhado do
percurso de aprendizagem do aluno e do trabalho docente é facilitada, pela adoção de múltiplos processos e pelo uso de instrumentos
avaliativos diversificados (Silva, 2002).
Leonor Santos (2002) identifica três tipos básicos de processo: a avaliação formativa, a coavaliação entre pares e a auto-avaliação. A autora compreende a avaliação formativa como um processo de regulação externa ao aluno que está sob a
responsabilidade do professor. A co-avaliação entre pares pressupõe que os alunos sejam colocados “em situações de confronto, de
troca, de interacção, de decisão, que os forcem a explicar, a justificar, a argumentar, expor idéias, dar ou receber informações para
tomar decisões, planejar ou dividir o trabalho” (Perrenoud, 1999, p. 99).
Na auto-avaliação, é o próprio aluno que é estimulado e aprende a ter um olhar reflexivo e crítico sobre o seu
processo de aprendizagem. Desenvolver no aluno a capacidade de se auto-avaliar tem uma influência direta na capacidade de aprender.
É importante que o professor utilize instrumentos diversificados para avaliar seus alunos e assim ter meios de
obter informações precisas e completas sobre o processo de aprendizagem. Ele pode utilizar trabalhos individuais, em grupo, exposições
orais, debates, pesquisas, observação etc. Na perspectiva de que a avaliação deve considerar o percurso do aluno, a observação tem um
papel fundamental.
Assim o professor deve observar os avanços e dificuldades dos alunos, registrar essas informações e estabelecer
conjuntamente com o professor coordenador que intervenções podem ser feitas. Outro instrumento bastante útil nesse aspecto é o portfólio. Nele são incluídas as produções significativas para o aluno e que ilustram o seu processo de aprendizagem e a diversidade das
tarefas desenvolvidas (Santos, 2002).
O uso de todos esses instrumentos de avaliação e formas de registro, sobre o processo de aprendizagem do aluno pode ser sintetizado em um parecer avaliativo.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

PROPOSTA PEDAGÓGICA

“O universo educativo vai além dos muros da escola. Ele envolve alunos e professores, pais famílias, amigos, parentes, vizinhança. Todos estão direta ou indiretamente ligados ao processo e, por isso, vão de alguma forma influenciar na
formação das novas gerações” (REVISTA IDEIAS 32, p. 27).
Paulo Alexandre Barbosa

A educação em nossa escola constituirá em um processo formativo intencional, sistemático,
planejado e permanente para crianças, adolescentes, jovens e adultos, durante um período contínuo e extensivo
de tempo, diferindo de processos educativos que ocorrem “na vida familiar, na convivência humana, no trabalho”, bem
como “nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”, conforme expresso no artigo 1º
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Esta é a escola de sucesso; a que garante a todos os
alunos uma trajetória escolar bem sucedida, sem obstáculos, sem tropeços e sem voltas.
Ao elaborarmos nossa Proposta pedagógica, há vários anos temos tido como princípio motivador/orientador de nossa escola, a formação integral e a “Inclusão”, não só de alunos portadores de necessidades especiais, mas sim de toda a nossa clientela escolar.
Podemos denominar de mapas essa Proposta Pedagógica, que neste instante nos reporta a
Rubem Alves, “A construção de mapas é, talvez, nosso primeiro impulso de aprendizagem na vida. Os mapas são criados para
marcar os caminhos, trilhas por onde caminhar no espaço abstrato do mundo. Servem para nos levar do lugar onde estamos para o
lugar onde desejamos ir”.
As ideias de educação integral estão presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA (Lei 8069/1990), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 9394/1996) e no Plano
Nacional de Educação (Lei 10.172/2001).
No primeiro documento é explicitado o direito da criança e do adolescente à proteção integral e a uma política de atendimento dos seus direitos e necessidades, concretizadas através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais. No seu artigo 53, é apontado que:
“A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”.
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Nessa perspectiva, a educação tem como objetivo o desenvolvimento de crianças e adolescentes em todas as dimensões, ou seja, uma educação que não se atenha apenas a uma perspectiva, mas que considere a diversidade do sujeito e das experiências que ele vivenciará.
A construção do nosso projeto político pedagógico desvia o eixo do planejamento educativo
do nível central para o nível da escola, dando-lhe maior autonomia e abertura para a realização de experiências
inovadoras e desafiadoras.
Em virtude das discussões desenvolvidas na Escola Estadual “Saturnino Leon Arroyo”, verificou-se a necessidade de retomar um projeto global que norteasse as ações do coletivo. Portanto, a integração
desse amplo projeto através de um eixo de ligação é um propósito e um desafio do coletivo da escola.
Após vários momentos de discussões pedagógico-administrativas, ficou definido que o eixo
do projeto político pedagógico será o pautado nos princípios de Jacques Delors, lançado pela UNESCO para o
século XXI: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser e as metas estabelecidas
para a concretização desses princípios seriam: “Melhoria da qualidade de ensino, atingir o Conceito de Cidadania no sentido
mais amplo da palavra e alcançar a Interdisciplinaridade” esse eixo passará a nortear toda prática pedagógica, e levará à
reestruturação dos projetos já existentes e projetos especiais, integrados aos objetivos da escola.
Atrelados a esses quatro pilares de Jacques Delors, o Parecer CNE/CEB n. º 04/1998 - Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, o Parecer CNE/CEB n. º 15/1998 - Diretrizes Curriculares
para o Ensino Médio, reforçam que a organização da escola deverá ser sempre coerente com os princípios:
Estéticos – sensibilidade (reconhece nuances e variações no comportamento humano), criatividade (estimula a curiosidade, o espírito inventivo, a disciplina para a pesquisa e o registro de experiências e
descobertas), diversidade de manifestações artísticas e culturais (reconhecendo a imensa riqueza da nação brasileira em seus modos próprios de ser, agir e expressar-se.).
Princípios Políticos – direitos e deveres de plena cidadania (introduzirão o aluno na vida em
sociedade, que busca a justiça, a igualdade/equidade e a felicidade para o indivíduo e para todos), do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática; (criticidade estimulará a dúvida construtiva, análise de padrões em
que direitos e deveres devam ser considerados, na formulação de julgamentos)
Princípios Éticos – autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito aos bens comuns
(somente assim a Ética fará parte da vida cidadã dos alunos).
Para o fortalecimento e a realização dessa proposta pedagógica, há a necessidade de trabalharmos com cinco diferentes dimensões da gestão escolar, que deverão ser consideradas a partir de alguns indicadores sugeridos. Essas dimensões são: Gestão de Pessoas; Gestão Participativa; Gestão Pedagógica; Gestão de
Resultados Educacionais e Gestão de Serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros;
Esperamos que a escola possa resgatar o papel que dela se espera: ao invés de meramente
instrutiva, seja também formadora e socializadora. Que ela ofereça um espaço de construção e crie situações de
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aprendizagem que partem da problematização do que o aluno sabe e o ajudem a desenvolver capacidades, habilidades, atitudes, valores e vivência de um currículo com ideais de ética, justiça, respeito, amor, etc. Um currículo de lutas pelo direito a uma vida digna em que todos possam questionar e superar a exclusão social e toda
forma de preconceito. Uma escola onde educadores e educandos possam construir a esperança num projeto de
vida em que a alegria seja a tônica do viver.
Pretendemos que esse projeto estabeleça com clareza, as diretrizes filosóficas que nortearão
o processo ensino-aprendizagem na escola, isto é o “aprender a aprender”, de acordo com as orientações globais
da política educacional proposta pelos governos federal e estadual.
A permanência dos alunos na escola é hoje um dos grandes desafios a serem enfrentados por
todos na educação brasileira: órgãos governamentais, comunidades e equipes escolares. Embora as causas da não
permanência sejam múltiplas, cabe enfatizar entre elas, a falta de acolhimento dos alunos pela escola, uma vez
que, de certo modo, esse fator condiciona os demais.
A falta de acolhimento é originada, muitas vezes, pelo fato de a escola não reconhecer a diversidade da população a ser atendida, com a consequente diferenciação na demanda. O não reconhecimento da
diversidade faz com que toda e qualquer situação que não esteja dentro de um padrão previsto seja tratada como
problema do aluno e não como desafio para a equipe escolar. Reconhecer a diversidade e buscar formas de acolhimento requer, por parte da equipe escolar, disponibilidade, informações, discussões, reflexões e, algumas vezes, ajudas externas.
Contribuir para o processo de acolhimento dos alunos não é tarefa simples, pois envolve lidar com emoções, motivações, valores e atitudes do sujeito em relação ao outro, suas responsabilidades e compromissos.
A realização do acolhimento e da socialização dos alunos pressupõe o enraizamento da escola na comunidade. A interação entre equipe escolar, alunos, pais e outros agentes educativos possibilita a construção de projetos (sociais, culturais e esportivos), que visam a melhor e mais completa formação do aluno. A
separação entre escola e comunidade fica demarcada pelas atribuições e responsabilidades e não pela realização
de um projeto comum.
A ampla gama de conhecimentos construídos no ambiente escolar ganha sentido quando há
interação contínua e permanente entre o saber escolar e os demais saberes, entre o que o aluno aprende na escola
e o que ele traz para a escola. O relacionamento contínuo e flexível com a comunidade favorecerá a compreensão dos fatores políticos, sociais, culturais e psicológicos que se expressam no ambiente escolar.
O relacionamento entre a escola e a comunidade pode ainda ser intensificado, constantemente com a colaboração dos colegiados e instituições auxiliares, canais legais e legítimos de comunicação, tendo
como objetivo criar ambientes culturais diversificados que contribuam para o conhecimento e para a aprendizagem do convívio social.
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Assim, podemos afirmar em relação aos órgãos representativos dos diferentes segmentos escolares que:
“Dentre as formas de participação da comunidade nos processos decisórios das instituições de ensino,
destacamos a que se dá através dos órgãos representativos existentes, especificamente a Associação de
Pais e Mestres (APM) e o Conselho de Escola (CE), principalmente por contarem em seu quadro
com representantes dos diferentes segmentos escolares” (OLIVEIRA; SILVA, 2005, p. 21).

Os membros de nossos colegiados/instituições e comunidade extra escola, estão ativamente
nos ajudando na formação de novas gerações. Neste sentido, reportamo-nos ao citado por Barbosa, no brilhante
texto, A escola da cidadania, “O universo educativo vai além dos muros da escola. Ele envolve alunos e professores, pais famílias,
amigos, parentes, vizinhança. Todos estão direta ou indiretamente ligados ao processo e, por isso, vão de alguma forma, influenciar na
formação das novas gerações” (REVISTA IDEIAS 32, p. 27).
A Sala de Leitura apresenta-se como um dos espaços privilegiados de desenvolvimento das
competências e habilidades de leitura e escrita, bem como a formação social do educando que atualmente não
pode prescindir do atendimento, às exigências do mundo contemporâneo que demandam acesso cotidiano a
fontes de informações educativas, valorativas e culturais, atualizadas e diversificadas. Tudo isso expande os horizontes e limites do espaço formativo, desperta nas pessoas a preocupação para os diferentes tipos de problemas
sociais, oferece-lhes espaços para as ações diretamente interligadas à “Cultura da Paz”, cultura esta tão debatida e
defendida por todos nós.
Desenvolver a “Cultura da Paz”, em nossa Unidade Escolar, já não é algo tão difícil como há
alguns anos, quando tínhamos a presença, entre nós, de integrantes de “gangues” de diferentes regiões da cidade,
com grandes índices de agressividade e indisciplina. Com a figura do Professor Mediador Escolar e Comunitário,
podemos vivenciar mudanças nas relações da escola com a comunidade/sociedade, aproximando-os da instituição de ensino e dos educadores.
Quanto ao fenômeno Bullying existente hoje na Unidade Escolar, pretendemos envolver educadores na elaboração e execução de projetos educacionais e sociais com o objetivo de prevenir e resolver o
problema, preparando os educandos para um melhor exercício da cidadania.
Pretendemos na execução dessa Proposta Pedagógica difundir a proposta inserta no Estatuto
da Criança e do Adolescente, em termos gerais, é a de “querer para os filhos dos outros, o mesmo bem que queremos para
nossos filhos”, propiciando a eles, a possibilidade do exercício de direitos elementares da cidadania.
Através da Educação Física, área do conhecimento que introduz e integra os alunos na cultura
corporal do movimento, com a finalidade de lazer, de expressão de sentimentos, afetos e emoções, de manutenção e melhoria da saúde, buscaremos garantir a todos, possibilidades de usufruírem de jogos, esportes, danças,
lutas e ginásticas, em benefício do exercício crítico da cidadania, inclusive através das Atividades Curriculares
Desportivas e ou projetos esportivos.
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Através da base nacional comum, acrescida da parte diversificada e transversalmente com os
temas dos aspectos da vida cidadã, nossa meta principal é despertar o estudante para o diálogo em suas múltiplas
formas, que é, na verdade, “o fundamento do ato de educar”, ajudando-o a compreender-se melhor enquanto
sujeito, permitindo-lhe construir significados pessoais acerca do sentido de sua existência.
O compromisso da comunidade necessitará deixar de ser somente participativo e interativo,
passando realmente envolver no processo de gestão. Pois nos dias atuais, deixam a desejar não por serem omissos, mas por se sentirem inferiores intelectualmente para estarem interferindo nas decisões escolares.
Esse perfil de não participação efetiva se alicerça no conceito de três pesquisadores da GEPEJA/FE/UNICAMP.
“Por outro lado, geralmente omitem o “sentimento de medo” que os pais das camadas populares
experimentam frente à instituição escolar. Além da postura de “fechamento” que a própria escola adota em relação à participação efetiva, destacam-se outras razões: os pais das camadas populares geralmente se sentem constrangidos em relacionar-se com pessoas de escolaridade, nível econômico e status social acima dos seus, bem como possuem um certo “medo ao desconhecido”, por
conta da “ignorância” dos usuários sobre as questões pedagógicas e das relações formais que se
dão no interior da escola, sendo tais questões e relações vistas como assunto cujo acesso deve ser
franqueado apenas aos técnicos e “entendidos” e fechado aos leigos que apenas utilizam seus serviços”. (VOLPE; FERRARI; CAMPOS, 2005, p.29).
Neste sentido, reportamo-nos ainda a DEMO (1999, p.13), quando afirma não existir “... participação suficiente ou acabada. Não existe como dádiva ou como espaço preexistente. Existe somente na medida de sua própria
conquista”. Assim, vemos que a participação é um processo em construção, dependendo sempre da vontade pessoal e do real envolvimento de todos os profissionais e comunidade com o processo educacional.
A função da escola em proporcionar um conjunto de práticas preestabelecidas tem o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e culturais de maneira crítica e construtiva. A escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na
sociedade, buscará eleger, como objeto de ensino, conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são consideradas essenciais para que
os alunos possam exercer seus direitos e deveres.
Além de manter a organização do currículo básico, estaremos preocupados em articulá-lo
com os aspectos da vida cidadã, presentes no Parecer CNE Nº 4/98, afirmamos o novo paradigma curricular,
permitindo a alunos e professores terem acesso a conteúdos mínimos de conhecimentos e valores, facilitando,
desta forma, a organização, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas das escolas, como estabelecido nos artigos 23 a 28, 32 e 33 da LDB.
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Estaremos dessa forma proporcionando oportunidades de uma educação integral, favorecedora de formação global de nossas novas gerações, visando: Atendimento integral as diferentes necessidades de aprendizagem de cada integrante
da Unidade Escolar;
 Promoção constante do sentimento de pertinência, bem como o desenvolvimento
de atitudes de compromisso e responsabilidade para com a escola e com a comunidade, instrumentalizando-o com as competências e habilidades necessárias ao desempenho do protagonismo juvenil e à participação social;
 Exercitar e promover mecanismos voltados a cultura da paz, desenvolvimento de atitudes de auto-respeito, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo entre todos
os envolvidos intra e extra escolar;
Essa é a nossa realidade e, é com essa comunidade que estamos trabalhando, para encaminhá-las e incluí-las entre os protagonistas, conhecedores do conceito de Resiliência, para que cada um possa,
como afirmou Margarida Serrão, resistir “(...), ante a destruição, ou seja, a capacidade para proteger a própria integridade
ameaçada e a capacidade para construir uma saída vital positiva apesar das circunstâncias difíceis”. (idéias 32, p. 118).
É fundamental que a escola assuma a valorização da cultura de seu próprio grupo e, ao mesmo tempo, busque ultrapassar seus limites, propiciando às crianças e aos jovens pertencentes aos diferentes grupos sociais o acesso ao saber, tanto no que diz respeito aos conhecimentos socialmente relevantes da cultura
brasileira no âmbito nacional e regional, como no que faz parte do patrimônio universal da humanidade.
É igualmente importante que ela favoreça a produção e a utilização das múltiplas linguagens,
das expressões e dos conhecimentos históricos, sociais, científicos e tecnológicos, sem perder de vista a autonomia intelectual e moral do aluno, como finalidade básica da educação.
O conhecimento é apontado por especialistas como recurso controlador e fator de produção
decisivo de inserção social. Esse fato tende a mudar fundamentalmente a estrutura da sociedade, criar dinâmicas
sociais e econômicas, como também novas políticas.
Hoje em dia, não basta visar a capacitação dos estudantes para futuras habilitações nas especializações tradicionais. Trata-se de ter em vista a formação dos estudantes para o desenvolvimento de suas capacidades, em função de novos saberes que se produzem e que demandam um novo tipo de profissional.
Essas relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação e,
mais do que nunca, a máxima “aprender a aprender” parece impor-se à máxima “aprender determinados conteúdos”.
Isso significa novas demandas para a educação básica, em que se destacam os conteúdos que
façam sentido para o momento de vida presente, e que, ao mesmo tempo, favoreçam o aprendizado de que o
processo de aprender é permanente. Para tanto, é necessária a utilização de metodologias capazes de priorizar a
construção de estratégias de verificação e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a constru-
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ção de argumentação capaz de controlar os resultados desse processo, o desenvolvimento do espírito crítico
capaz de ampliar a criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos das explicações propostas.
Metodologias que promovem essas capacidades favorecem também o desenvolvimento da
autonomia do sujeito, o sentimento de segurança em relação às suas próprias capacidades, interagindo de modo
orgânico e integrado num trabalho de equipe e, portanto, sendo capaz de atuar em níveis de interlocução mais
complexos e diferenciados.
A avaliação na escola será de caráter formativo, porque a avaliação formativa serve a um projeto de sociedade pautado pela cooperação e pela inclusão, em lugar da competição e da exclusão; Uma sociedade
em que todos tenham o direito de aprender.
Para que a avaliação sirva à aprendizagem é essencial conhecer cada aluno e suas necessidades. Assim, o professor poderá pensar em caminhos para que todos alcancem os objetivos.
Pensar na organização de ambientes escolares e entornos aprendentes, reflete, portanto, uma
mudança de concepção do processo de ensino aprendizagem, que resulta das discussões mais recentes sobre
como se dá esse processo. Essas discussões

ó

o -se em uma outra forma de olhar para a construção do

conhecimento humano, que se impõe no mundo atual, em acelerada transformação.
Na Escola Estadual Saturnino Leon Arroyo, os ambientes aprendentes integram o projeto
pedagógico da escola e é uma proposta de interação, que inclui trocas afetivas, formação de hábitos e respeito
mútuo.
O processo de aprendizagem nas diferenças áreas do conhecimento será respaldado no desenvolvimento de habilidades básicas e para a superação das dificuldades encontradas, para a consolidação de
aprendizagens efetivas e bem sucedidas para todos os alunos, será necessário o real envolvimento de todos os
integrantes da equipe escolar, no sentido de garantir momentos e oportunidades constantes em nosso dia-a-dia.
[...] não creio que os alunos simplesmente não estejam aprendendo nada. Não posso crer. Quando
ójo os resultados de um SAEB, por exemplo, que é uma avaliação nacional, independente, e com
uma metodologia que não implica que a criança tenha decorado isso ou aquilo, o desempenho dela é
bom para uma situação de prova para a qual ela não se preparou. Ela não teve o programa na mão,
mas vai lá e responde. Não dá para esperar que responda cem por cento, porque é uma prova para a
qual ela não se preparou. E o desempenho dos alunos é bem razoável. E eu diria que em alguns casos é bom. Então, não dá para acreditar que essas crianças não estejam aprendendo nada. A não ser
que eu queira ofender profundamente os professores que estão em sala de aula. E ofender profundamente os diretores. (GATTI, 2003)

Em resumo, busca-se um ensino de qualidade capaz de formar cidadãos que interfiram criticamente na realidade para transformá-la e não apenas para que se integrem ao mercado de trabalho.
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Finalmente, para que possamos construir uma escola de sucesso, há necessidade de que todos os envolvidos invistam em capacitações e treinamentos, contribuindo ativamente para que a educação possa
ocorrer nas salas de aula, nos corredores, no pátio, na entrada e saída de alunos e nos demais ambientes da escola, sempre visando obter sucesso nos resultados em direção à melhoria da “Qualidade Educacional (...) cuja implantação requer inovação e a inovação exige talento. O talento se obtém através da criatividade, do conhecimento, do compromisso e da
visão empreendedora das pessoas envolvidas no processo educativo”.
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Curso: Ensino Fundamental – Ciclo II - Ano de Exercício: 2014 - Diurno
Módulo Diurno: 40 semanas/ano
Carga Horária: 1.200 horas anuais; 30 horas semanais.
ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO II
Séries/Anos/aulas
5ª Série

6ª Série

7ª Série

8ª Série

6º Ano

7º Ano

8º Ano

9º Ano

Língua Portuguesa

06

06

06

06

Arte

02

02

02

02

Educação Física

02

02

02

02

Base Nacional

História

04

04

04

04

Comum

Geografia

04

04

04

04

Matemática

06

06

06

06*

Ciências Físicas e Biológicas

04

04

04

04

28

28

28

28

02

02

02

02

Total da Parte Diversificada

02

02

02

02

Ensino Religioso

-

-

-

*

30

30

30

30

Componentes Curriculares

Total da Base Nacional Comum

Parte Diversificada

Língua Estrangeira Moderna - Inglês

TOTAL GERAL

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 81/2011, de 16/12/2011, publicada
em 17/12/2011 - que estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais. * Acrescida 01 (uma) aula em Matemática por não haver
demanda para Ensino Religioso.
Fernandópolis, 03 de Janeiro de 2014.

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral

RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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HOMOLOGAÇÃO
PARECER DO SUPERVISOR DE ENSINO

Parecer da Supervisão
Atende a legislação vigente.

Fernandópolis, _____/____/_______.

Pela homologação.
À consideração superior.
__________________________

Fernandópolis, ____/____/_______.

AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO
DE CURSO

ATO:
__________________________

DATA DE PUBLICAÇÃO:

Fernandópolis, 03 de Janeiro de 2014.

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral

RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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Curso: Ensino Médio Diurno - Ano de Exercício: 2014 - Módulo Diurno: 40 semanas/ano

Matriz Curricular – Ensino Médio - Período Diurno – Ano 2014
Série/Aulas
Áreas

Disciplinas

1ª

2ª

3ª

Língua Portuguesa e Literatura

05

05

05

Códigos e suas

Arte

02

02

02

Tecnologias

Educação Física

02

02

02

Ciências da

Matemática

05

05

05

Natureza e

Biologia

02

02

02

Matemática e suas

Física

02

02

02

Tecnologias

Química

02

02

02

História

02

02

02

Geografia

02

02

02

Filosofia

02

02

02

Sociologia

02

02

02

02

02

30

30

Base Nacional Comum

Linguagens e

Ciências
Humanas e suas
Tecnologias
Parte Diversi-

Língua Estrangeira Moderna – Inglês

02

ficada

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol *

02

Total de aulas

30

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 81/2011, de 16/12/2011, publicada em 17/12/2011 - que estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino
fundamental e médio nas escolas estaduais.
* A Língua Espanhola, obrigatória à escola e facultativa ao aluno, será oferecida, fora do
horário regular de aulas, a alunos da 1ª série do Ensino Médio, se houver demanda, de
acordo com as disposições da Lei Federal Nº 11.161/2005 e da Resolução SE Nº
05/2010.
Fernandópolis, 03 de Janeiro de 2014.

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral

RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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HOMOLOGAÇÃO
PARECER DO SUPERVISOR DE ENSINO

Fernandópolis, ____/____/_______.

__________________________

Parecer da Supervisão
Atende a legislação vigente.
Pela homologação.
À consideração superior.

AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO
DE CURSO

Fernandópolis, ____/____/________.

Resolução SE 345/84 de 10, publicada
em 13/12/1984.

__________________________
DATA DE PUBLICAÇÃO: 13/12/1984

Fernandópolis, 03 de Janeiro de 2014.

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral

RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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Curso: Ensino Médio - Ano de Exercício: 2014 - Módulo Noturno: 40 semanas/ano

Matriz Curricular – Ensino Médio - Período Noturno – Ano 2014
Série/Aulas
Áreas

Disciplinas

1ª

2ª

3ª

Língua Portuguesa e Literatura

04

04

04

Códigos e suas

Arte

02

02

02

Tecnologias

Educação Física *

02

02

02

Ciências da

Matemática

04

04

04

Natureza e

Biologia

02

02

02

Matemática e suas

Física

02

02

02

Tecnologias

Química

02

02

02

História

02

02

02

Geografia

02

02

01

Filosofia

01

02

02

Sociologia

02

01

02

02

02

27

27

Base Nacional Comum

Linguagens e

Ciências
Humanas e suas
Tecnologias
Parte Diversifi-

Língua Estrangeira Moderna – Inglês

02

cada

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol **

02

Total de aulas

27

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 81/2011, de 16/12/2011, publicada em
17/12/2011, retificada em 22/12/2011 - que estabelece diretrizes para a organização curricular do
ensino fundamental e médio nas escolas estaduais.
* As aulas de Educação Física serão ministradas no contraturno ou aos sábados.
** A Língua Espanhola, obrigatória à escola e facultativa ao aluno, será oferecida, fora do horário
regular de aulas, a alunos da 1ª série do Ensino Médio, se houver demanda, de acordo com as
disposições da Lei Federal Nº 11.161/2005 e da Resolução SE Nº 05/2010.

Fernandópolis, 03 de Janeiro de 2014.

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral

RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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HOMOLOGAÇÃO
PARECER DO SUPERVISOR DE ENSINO

Fernandópolis, ____/____/_______.

__________________________

Parecer da Supervisão
Atende a legislação vigente.
Pela homologação.
À consideração superior.

AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO
DE CURSO

Fernandópolis, ____/____/________.

Resolução SE 345/84 de 10, publicada
em 13/12/1984.

__________________________
DATA DE PUBLICAÇÃO: 13/12/1984

Fernandópolis, 03 de Janeiro de 2014.

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral

RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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Curso: Ensino Médio - Ano de Exercício: 2014 - Módulo Noturno: 20 semanas/ano
E.J.A. - Carga Horária: 540 horas anuais; 27 horas semanais; 05 horas diárias.

Matriz Curricular – Ensino Médio - Período Noturno – Ano 2014 – E.J.A.
Série/Aulas
Áreas

Disciplinas

1ª

2ª

3ª

Língua Portuguesa e Literatura

04

04

04

Códigos e suas

Arte

02

02

02

Tecnologias

Educação Física *

02

02

02

Ciências da

Matemática

04

04

04

Natureza e

Biologia

02

02

02

Matemática e suas

Física

02

02

02

Tecnologias

Química

02

02

02

História

02

02

02

Geografia

02

02

01

Filosofia

01

02

02

Sociologia

02

01

02

02

02

27

27

Base Nacional Comum

Linguagens e

Ciências
Humanas e suas
Tecnologias
Parte Diversifica-

Língua Estrangeira Moderna - Inglês

02

da

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol**

02

Total de aulas

27

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 81/2011, de 16/12/2011, publicada em
17/12/2011, retificada em 22/12/2011 - que estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais.
* As aulas de Educação Física serão ministradas no contraturno ou aos sábados.
** A Língua Espanhola, obrigatória à escola e facultativa ao aluno, será oferecida, fora do horário regular de aulas, a alunos da 1ª série do Ensino Médio, se houver demanda, de acordo com as disposições
da Lei Federal Nº 11.161/2005 e da Resolução SE Nº 05/2010.

Fernandópolis, 03 de Janeiro de 2014.

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral

RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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PARECER DO SUPERVISOR DE ENSINO

Parecer da Supervisão
Atende a legislação vigente.

Fernandópolis, ____/_____/_______.

Pela homologação.
À consideração superior.
__________________________

AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO

Fernandópolis, ____/_____/________.

DE CURSO

Resolução SE 23/06, DE 30/02/06, publicada em 08/04/2006.
__________________________

DATA DE PUBLICAÇÃO: 08/04/2006

Fernandópolis, 03 de Janeiro de 2014.

__________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral
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CAMINHOS DE

Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

UMA NOVA ERA

HORÁRIO ADMINISTRATIVO – ANO LETIVO – 2014 - EQUIPE DE GESTÃO
Nº

NOME

RG

CH

CARGO

01

Carlos A. de Jesus Cabral

9.484.067-2

40

Diretor de Escola

02

Ronaldo Nunes Ferreira

20.272.372

40

03

Valdelice Maria Gonçalves

6.886.294

40

04

Andreza Soares Rosa Vanti

27.330.233

40

PCP - EF

05

Valdineia T. N. Rossanese

17.871.662

40

PCP - EM

Nº

NOME

Vice-Diretor de
Escola
Vice-Diretor de
Escola (em Lic. Pr.)

SIT. FUNC
EFETIVO

OFA
EFETIVO
EFETIVO
(designado)
EFETIVO
(designado)

2ª FEIRA
07:00 – 08:00
09:00 – 12:40
14:00 – 16:20
17:50 – 18:50
08:00 – 10:00
17:00 – 23:00
08:00 – 10:00
17:00 – 23:00
12:40 – 17:00
18:00 – 21:40
07:30 – 11:30
17:30 – 21:30

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

07:00 – 12:40
16:00 – 18:20

07:00 – 12:40
14:00 – 16:20

07:00 – 12:40
14:00 – 16:20

07:00 – 12:40
14:00 – 16:20

14:00 – 18:00
19:00 – 23:00
14:00 – 18:00
19:00 – 23:00
12:40 – 17:00
18:00 – 21:40
07:30 – 11:30
17:30 – 21:30

14:00 – 18:00
19:00 – 23:00
14:00 – 18:00
19:00 – 23:00
08:00 – 11:00
12:40 – 17:40
07:30 – 12:30
19:00 – 22:00

08:00 – 10:00
17:00 – 23:00
08:00 – 10:00
17:00 – 23:00
08:00 – 11:00
12:40 – 17:40
07:30 – 12:30
19:00 – 22:00

14:00 – 18:00
19:00 – 23:00
14:00 – 18:00
19:00 – 23:00
08:00 – 11:00
12:40 – 17:40
07:30 – 12:30
19:00 – 22:00

HORÁRIO ADMINISTRATIVO – ANO LETIVO – 2014 – APOIO ESCOLAR
RG

CH

CARGO
Gerente de Org.
Escolar

SIT. FUNC

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

EFETIVO

08:00 – 11:00
12:30 – 17:30
08:10 – 11:00
12:00 – 17:10

08:00 – 11:00
12:30 – 17:30
08:10 – 11:00
12:00 – 17:10

08:00 – 11:00
12:30 – 17:30
08:10 – 11:00
12:00 – 17:10

08:00 – 11:00
12:30 – 17:30
08:10 – 11:00
12:00 – 17:10

08:00 – 11:00
12:30 – 17:30
08:00 – 10:30
13:00 – 18:30

EFETIVO

07:00 – 11:30
18:00 – 21:30

07:00 – 11:30
18:00 – 21:30

07:00 – 11:30
18:00 – 21:30

07:00 – 11:30
18:00 – 21:30

07:00 – 11:30
18:00 – 21:30

07:00 – 11:00
12:00 – 16:00

07:00 – 11:00
12:00 – 16:00

07:00 – 11:00
12:00 – 16:00

07:00 – 11:00
12:00 – 16:00

07:00 – 11:00
12:00 – 16:00

08:10 – 12:40
14:30 – 18:00
06:45 – 09:15
12:30 – 18:00

08:10 – 12:40
15:00 – 18:30
06:45 – 09:15
12:30 – 18:00

08:10 – 12:40
14:30 – 18:00
06:45 – 09:15
12:30 – 18:00

08:10 – 12:40
14:30 – 18:00
06:45 – 09:15
12:30 – 18:00

07:30 – 12:40
14:10 – 17:00

07:30 – 12:40
14:10 – 17:00

07:30 – 12:40
14:10 – 17:00

08:10 – 12:40
14:30 – 18:00
06:45 – 09:15
12:30 – 18:00
08:10 – 12:40
14:10 – 16:40
17:40 – 18:40

EFETIVO
(designado)

01

Diogo Del Santo

34.278.017

40

02

Alessandra Balestrieri Dias

43.813.780

40

03

Cassia Regina Marques

15.207.325

40

04

Eliete de Assumpção

18.307.529

40

lar

EFETIVO

05

Gustavo Lacerda dos Reis

28.033.843

40

Ag. Org. Escolar

EFETIVO

06

José Claudio Massuia

19.965.411

40

Ag. Org. Escolar

OFA

07

Leandra Martins Canas

17.626.288

40

Ag. Org. Escolar

EFETIVO

Ag. Org. Escolar
Ag. Org. Escolar
Ag. Org. Esco-

07:30 – 12:40
14:10 – 17:00
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UMA NOVA ERA

EFETIVO

09:20 – 11:00
12:00 – 15:30
15:45 – 18:35
08:00 – 13:00
14:30 – 17:30
08:00 – 12:00
19:00 – 23:00
07:30 – 10:00
12:00 – 17:30

07:00 – 10:00
11:00 – 15:30
15:45 – 16:15
08:00 – 13:00
14:30 – 17:30
08:00 – 12:00
19:00 – 23:00
07:30 – 10:00
12:00 – 17:30

07:00 – 10:00
11:00 – 15:30
15:45 – 16:15
09:00 – 13:00
14:30 – 18:30
08:00 – 12:00
19:00 – 23:00
07:30 – 10:00
12:00 – 17:30

07:00 – 10:00
11:00 – 15:30
15:45 – 16:15
08:00 – 13:00
14:30 – 17:30
08:00 – 12:00
19:00 – 23:00
07:30 – 10:00
12:00 – 17:30

07:00 – 10:00
11:00 – 15:30
15:45 – 16:15
08:40 – 12:40
19:00 – 23:00
08:00 – 12:00
19:00 – 23:00
07:30 – 10:00
12:00 – 17:30

Ag. Org. Escolar

EFETIVO

12:30 – 18:00
19:00 – 21:30

12:30 – 18:00
19:00 – 21:30

12:30 – 18:00
19:00 – 21:30

12:30 – 18:00
19:00 – 21:30

12:30 – 18:00
19:00 – 21:30

Ag. Org. Escolar

EFETIVO

Funcionária Afastada junto ao Cartório Eleitoral
07:00 – 10:30
07:00 – 10:30
07:00 – 10:30
12:00 – 16:30
12:00 – 16:30
12:00 – 16:30

07:00 – 10:30
12:00 – 16:30

08

Luciana Moreira Ferreira
de Azevedo

30.988.341

40

Ag. Org. Escolar

EFETIVO

09

Marcelo Munhoz Alves

25.821.831

40

Ag. Org. Escolar

EFETIVO

10

Nivaldo Constantino

5.584.973

40

Ag. Org. Escolar

EFETIVO

11

Rita de Cassia Bonassi

40.458.112

40

Ag. Org. Escolar

Rosangela Aparecida
12
13

Jiamácio
Rosimeire V. Sant´Anna

17.406.863

40

18.305.772

40

Ag. Org. Esco14

Sandra Regina Segna

32.013.670

40

15

Vilma Aparecida Primo
Lodeti

15.414.552

40

lar

EFETIVO

07:00 – 10:30
12:00 – 16:30

EFETIVO

07:00 – 12:00
14:00 – 17:00

Ag. Org. Escolar

07:00 – 12:00
14:00 – 17:00

07:00 – 12:00
14:00 – 17:00

07:00 – 12:00
14:00 – 17:00

07:00 – 12:00
14:00 – 17:00
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UMA NOVA ERA

HORÁRIO ADMINISTRATIVO – ANO LETIVO – 2014 – FUNCIONÁRIO MUNICIPAL
Nº
01
02

RG

NOME

CH

CARGO

SIT. FUNC

Aparecida da Silva Alves

11.761.325

40

Merendeira

Luciana dos Santos A.
Lima

42.360.270

40

Merendeira

Funcionária
Prefeitura
Funcionária
Prefeitura

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

06:30 – 10:30
18:30 – 22:30
07:30 – 11:30
13:00 – 17:00

06:30 – 10:30
18:30 – 22:30
07:30 – 11:30
13:00 – 17:00

06:30 – 10:30
18:30 – 22:30
07:30 – 11:30
13:00 – 17:00

06:30 – 10:30
18:30 – 22:30
07:30 – 11:30
13:00 – 17:00

06:30 – 10:30
18:30 – 22:30
07:30 – 11:30
13:00 – 17:00

HORÁRIO - PROFESSORES READAPTADOS - ANO LETIVO – 2014
Nº

NOME

RG

CH

CARGO
PEB II
Readaptado
PEB II
Readaptado
PEB II
Readaptado
PEB I
Readaptado

SIT. FUNC

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

OFA

12:30 –
17:30

12:30 – 17:30

12:30 – 17:30

12:30 – 15:30
19:00 – 21:38

19:00 – 22:00

01

Claudete Satori Lopes

14.174.342

23h38min

02

Elaine Nunes da Cruz

9.926.391

21h40min

03

Fabiano Roma Cury

12.740.165

25h50min

04

Jacira Marin Borin

6.422.702

24h50min

13.690.628

29h10min

PEB II
Readaptado

EFETIVO

6.887.353

28h00min

PEB II
Readaptado

OFA

Jesuino
05

Costa

OFA

SEDE DE EXERCÍCIO NA EE. DONATO MARCELO BALBO

OFA

SEDE DE EXERCÍCIO NA EE. HAROLDO G. BASTOS

OFA

José
Antonio

06

Roberto
07

Julia Kamoto Tangi

7.885.329

18h10min

08

Maria Ângela de Melo
Derrico

12.802.639

21h40min

09

Selma Teixeira Lima
Hurtado

12.342.775

24h50min

10

Vailde Luiz Pereira Pontes

5.024.556

18h32min

PEB I
Readaptado
PEB I
Readaptado
PEB II
Readaptado
PEB I
Readaptado

EFETIVO
EFETIVO

EFETIVO

OFA

07:00 –
12:30
15:00 - 19:00
20:00 –
22:00
14:00 –
17:00
19:00 –
23:00
19:00 –
23:00
08:10 –
12:30
13:00 –
17:50
19:00 –
22:00
13:00 –
16:00

07:00 – 12:30

07:00 – 12:30

08:40 – 12:30

07:00 – 11:30

15:00 - 19:00
20:00 – 22:00

15:00 - 19:00
20:00 – 22:00

15:00 - 19:00
20:00 – 22:00

15:00 - 19:00
20:00 – 21:10

14:00 – 17:00
19:00 – 23:00

14:00 – 17:00
19:00 – 23:00

14:00 – 17:00
19:00 – 23:00

-

19:00 – 23:00

19:00 – 23:00

16:50 – 23:00

-

08:10 – 12:30

08:10 – 12:30

08:10 – 12:30

08:10 – 12:30

13:00 – 17:00

13:00 – 17:00
19:00 – 23:00

13:00 – 18:00

-

13:00 – 17:00

13:00 – 17:00

13:00 – 17:00

12:30 – 16:02
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* 01 – SAPE – Sala de Atendimento Pedagógico Especializado – DV – Funciona na EMEF Profº Ivonete Amaral da Silva Rosa em Fernandópolis
* 01 – SAPE – Sala de Atendimento Pedagógico Especializado – DF – Funciona na EMEF Profº Ivonete Amaral da Silva Rosa em Fernandópolis
* 01 – SAPE – Sala de Atendimento Pedagógico Especializado – DA – Funciona na APADAF Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Fernandópolis
Os agrupamentos realizados em classes heterogêneas, visando um melhor rendimento escolar dos alunos, considerando sempre a idade cronológica pelas experiências vividas em seu cotidiano, oferecendo
melhores condições de interação para uma aprendizagem mais significativa.
Estes agrupamentos mostram a real necessidade do contato de todos com todos e com as diferentes situações:- raças, sexo, pluralidade cultural, etc...., Favorecendo assim a oportunidade do relacionamento
intelectual entre os membros de cada classe.
Para os alunos trabalhadores, foram consideradas e respeitadas as necessidades próprias de
cada indivíduo em particular respeitando sempre os horários de trabalho, sendo assim distribuídos no ensino
noturno.
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Em relação ao estabelecido ao previsto no ESTATUTO PADRÃO DA ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL “SATURNINO LEON ARROYO”, “As atividades a serem
desenvolvidas para alcançar os objetivos (...), deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado
pela APM e integrado no Plano Escolar”.
Atendendo ao estabelecido no Estatuto acima citado, e demais legislação especifica em
normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, reportamos ao constante no Módulo – VI –
Progestão, 2001. Reimpressão: São Paulo, 2005, p. 29, quando deixa evidente que o “planejamento financeiro de uma Escola, quando elaborado e executado em consonância com seu projeto pedagógico, visando ao sucesso da aprendizagem dos alunos, busca
transformar essa proposta em realidade concreta, com mais possibilidades de alcançar resultados positivos, que satisfaçam toda a
comunidade escolar”.
Aproveitando ainda citamos Philippe Perrenoud – 2000, p. 103, “...administrar os recursos
de uma escola é fazer escolhas, ou seja, é tomar decisões coletivamente. Na ausência de projeto comum, uma
coletividade utiliza os recursos que tem, esforçando-se, sobretudo, para preservar uma certa equidade na repartição dos recursos. Por essa razão, se não for posta a serviço de um projeto que proponha prioridades, a administração descentralizada dos recursos pode, sem benefício visível, criar tensões difíceis de vivenciar, com sentimentos de arbitrariedade ou de injustiça pouco propícios à cooperação”. (Módulo – VI – Progestão, 2001. Reimpressão:
São Paulo, 2005, p. 29)
Plano Anual de Trabalho
A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do
processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade.
Entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, racial ou religioso e
sem finalidades lucrativas.
Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a APM se propõe a:
 I – colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais colimados
óla escola;
 II – representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
 III – mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola,
provendo condições que permitam:
 a)- melhoria do ensino;
 b)- o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômica e de saúde;
 c)- a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações;
 d)- a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de pais,
professores e alunos;
 e)- a execução de pequenas obras de construção em prédios escolares, que deverá ser acompanhada
e fiscalizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação.
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Os meios e recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidos através de:
 I – contribuição dos associados;
 II – convênios;
 III – subvenções diversas;
 IV – doações;
 V – promoções diversas;
 VI – terceirização da exploração da Cantina Escolar.
A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior será sempre facultativa. O caráter
facultativo das contribuições não isenta os associados do dever moral de dentro de suas possibilidades, cooperar
para a constituição do fundo financeiro da Associação.
No início de cada ano letivo e após haver encerrado o período de matrículas, previsto no
ólendário escolar, serão fixadas a forma e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos associados.
As contribuições serão depositadas nas agências do Banco do Brasil S/A, em conta vinculada à APM, que será movimentada conjuntamente, pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro, bem como sua
eficaz prestação de contas – instrumento de transparência da Administração, assim reportamos ao citado por Flávio Sátiro
Fernandes.
O Poder Público, como sabemos, é o agente do bem comum. Cabe-lhe satisfazer as necessidades coletivas, diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização,
notadamente aquelas relativas à educação, saúde, saneamento, energia, transporte coletivo
etc. Para disseminar tais benefícios à população, é indispensável a realização de despesas que
implicam na utilização de recursos públicos, arrecadados dessa mesma população para que a
ela voltem sob a forma de escolas, hospitais, estradas, iluminação etc. Vê-se, logo aqui, que o
dinheiro arrecadado pelo Poder Público, com base em seu poder de império, não lhe pertence
e sim ao povo. O Poder Público é, apenas, o seu guardião, o seu fiel depositário e o seu administrador, atuando através dos agentes políticos e dos servidores públicos e visando, precipuamente, à obtenção daquele desiderato, isto é, o bem comum.

Os Recursos financeiros advêm de repasses, doações, campanhas promovidas pela
APM/Escola, e também através de contribuições facultativas dos sócios, conforme segue:-
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Origem do Recurso

Tipo do Recurso

Convênio FDE/APM

Manutenção Preventiva do Prédio

Os recursos destinados à conservação e manutenção do prédio e equipamentos escolares são estabelecidos no Plano Anual e aprovados pelo Conselho
Estadual de Educação com base no número de alunos informado no censo escolar, sendo constantes ao longo do ano e ocorrendo repasses quadrimestrais.. Atualmente, só estão ocorrendo três repasses desse recurso no ano, conforme cronograma fornecido pela SEE; são depositados na conta corrente
da APM no Banco do Brasil, agência de Fernandópolis, para o atendimento das finalidades abaixo:I – Prédio Escolar; II – Higienização Sanitária; - III – Limpeza do prédio; IV – Manutenção e Recuperação de Equipamentos e V – Despesas com Institucionalização
Origem do Recurso
Programa Dinheiro Direto na Escola

Tipo do Recurso
FNDE/MEC

Implantado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola é uma ação do Ministério da Educação, executada pelo FNDE,
que consiste no repasse de recursos diretamente às escolas estaduais, do Distrito Federal e municipais do Ensino Fundamental, com mais de 20 alunos matriculados, além de escolas de Educação Especial mantidas por Organizações NãoGovernamentais (ONGs), desde que registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
A descentralização dos recursos assegura autonomia às escolas, dando-lhes agilidade. A eliminação da burocracia garante o
funcionamento de suas decisões e favorece o exercício da cidadania, uma vez que mobiliza a comunidade e promove o seu
envolvimento nas atividades escolares.
O recurso do FNDE/MEC, restritos à manutenção e ao desenvolvimento do Ensino Fundamental, destinam-se às despesas em benefício do aluno e
deverão ser utilizados prioritariamente nas seguintes finalidades:H)

aquisição de material permanente;

I)

manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar;

J)

aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola;

K)

capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação;

L)

avaliação de aprendizagem;

M)

implementação de projeto pedagógico; e

N)

desenvolvimento de atividades educacionais.
O recurso financeiro repassado pelo FNDE e depositado na conta corrente da U.E., que os utilizará de acordo com as decisões da comunidade.
O recurso é repassado diretamente para a escola, de acordo com o Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento,
ó vendo-se os montantes específicos referentes ao material de consumo e permanente, seguindo os percentuais definidos
pela escola.
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Origem do Recurso

Tipo do Recurso

Recurso Próprio APM

(arrecadação com os pais, cantina, outdoor, etc.)

Os recursos são depositados na conta corrente da APM no Banco do Brasil – Agência 6778-4 – Fernandópolis, para o atendimento das
finalidades abaixo:I – colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais colimados pela escola;
II – representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
III – mobilizar os recursos financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, provendo condições que permitam:
a) a melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas ó o-econômica e de saúde;
c) a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações;
d) a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de pais, professores e
alunos;
e) a execução de pequenas obras de construção de prédios escolares, que deverá ser acompanhada e fiscalizada
pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação;
IV – colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, inclusive nos períodos ociosos;
V – favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando:
b) aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de ensino, quanto
ao aproveitamento escolar de seus filhos;
b) aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar.
Visando sempre o expresso no Parecer 67-98 – Normas Regimentais Básicas para Escolas
Estaduais, em seu Artigo 7º, quando nos mostra que;- “A gestão democrática tem por finalidade possibilitar à escola maior
grau de autonomia, (...), bem como o citado no Artigo 8º:- “O processo de construção da gestão democrática na escola será
fortalecido (...), mantidos os princípios de coerência, eqüidade e co-responsabilidade da comunidade escolar na organização e prestação
dos serviços educacionais”.
Ainda no referido Parecer, no item II do Artigo 9º, podemos verificar a importância da Associação de Pais e Mestres da Unidade Escolar, quando é colocado sobre a importância “participação dos diferentes
segmentos da comunidade escolar – direção, professores, pais, alunos e funcionários – nos processos consultivos e decisórios, através
(...) e associação de pais e mestres”.
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O controle de freqüência de alunos no dia-a-dia, como é uma responsabilidade legal da escola e ficando a cargo da equipe de gestão escolar, implantamos junto aos Agentes de Organização Escolar (Inspetores de alunos) da Unidade Escolar um sistema diário, que além dos mecanismos adotados pelos professores,
estamos diariamente em contato com as ocorrências que por ventura venha ocorrer em relação às ausências dos
alunos.
Com este procedimento estaremos cumprindo o estabelecido nas diferentes legislações
ó cacionais, que sempre nos mostra nossa responsabilidade sob o controle de freqüência nas aulas, a seguir
estaremos mostrando as vantagens existentes neste procedimento, que nos direciona para os diversos motivos
das ausências, suas causas e prioritariamente as conseqüências nos cumprimentos legais a seguir:

Lei 6.202, de 17 de abril de 1975, que: “Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios

domiciliares instituídos pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, e dá outras providências”.


Lei nº 12.142, de 8 de dezembro de 2005, “Estabelece períodos para a realização de concursos ou proces-

sos seletivos para provimento de cargos públicos e de exames vestibulares no âmbito do Estado e dá outras providências”. Esta lei assegura aos nossos alunos a requerimento deferido pelo estabelecimento de ensino o estabelecido
em seu Artigo 2º quando nos mostra que:
É assegurado ao aluno, devidamente matriculado nos estabelecimentos de ensino público ou privado,
de ensino fundamental, médio (...), § 1º - Poderá o aluno, (...), requerer à escola que, em substituição
à sua presença na sala de aula, e para fins de obtenção de freqüência, seja-lhe assegurada, alternativamente, a apresentação de trabalho escrito ou qualquer outra atividade de pesquisa acadêmica, determinados pelo estabelecimento de ensino, observados os parâmetros curriculares e planos de aula do
dia de sua ausência.


Decreto-Lei Nº. 1.044, de 21 de outubro de 1969, que “Dispõe sobre tratamento excepcional para os

alunos portadores das afecções que indica”. No Artigo 2º estabelece que devemos “Atribuir a esses estudantes, como
compensação da ausência às aulas, exercícios domiciliares com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com seu
ótado de saúde e as possibilidades do estabelecimento”.


Deliberação CEE Nº 09/1997, de 30 de julho de 1997, que “Institui no Sistema de Ensino do Estado

de São Paulo, o Regime de Progressão Continuada no Ensino Fundamental”. Em seu artigo 4º - item I – II e III,
nos mostra a importância do acompanhamento da freqüência escolar:
Artigo 4º - Com o fim de garantir a freqüência mínima de 75% por parte de todos os alunos, as escola de ensino fundamental devem, além daquelas a serem adotadas no âmbito do próprio estabelecimento de ensino, tomar
as seguintes providências:
I – alertar e manter informados os pais quanto às suas responsabilidades no tocante à educação dos filhos, inclusive no que se refere à freqüência dos mesmos;
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II – tomar as providências cabíveis, no âmbito da escola, junto aos alunos faltosos e respectivos professores;
III – encaminhar a relação dos alunos que excederem o limite de 25% de faltas às respectivas Delegacias de
Ensino, para que estas solicitem a devida colaboração do Ministério Público, dos Conselheiros Tutelares e do
CONDECA.



Indicação CEE nº 08/1997 – Regime de Progressão Continuada – anexada à Deliberação CEE

Nº 09 de 30 de julho de 1997 – D.O.E de 05/08/1997:
Considerando que, de acordo com o preceito constitucional expresso no artigo 205 da Constituição
Federal e reafirmado no artigo 2º da LDB, a educação é dever compartilhado pela família e pelo Estado, recomenda-se que, quanto à freqüência, sempre que necessário, as escolas tomem, em primeiro lugar, providências junto aos alunos faltosos e respectivos professores, bem como junto aos pais ou responsáveis. Em seguida, nos casos não solucionados, a escola deverá recorre às instâncias superiores,
que deverão tomar outras medidas legais previstas no “Estatuto da Criança e do Adolescente”. As
escolas devem encaminhar periodicamente às Diretorias de Ensino relação dos alunos que estejam excedendo o limite de 25% de faltas, para que estas solicitem a colaboração do Ministério Público, dos
Conselhos Tutelares e do CONDECA, visando restabelecer e regularizar a freqüência. Antes,
órém, é fundamental que as escolas alertem as famílias quanto a suas responsabilidades em relação
à educação de seus filhos, em especial quanto à observância dos limites de freqüência no ensino fundamental.


Indicação CEE nº 09/97 – CE – Aprovada em 30-07-97 – “A freqüência não influi na apuração do

rendimento escolar. Está a cargo da escola a apuração da freqüência, nos termos do seu regimento, exigindo-se, todavia, para
aprovação a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letiva. Em razão disso entende-se que a exigência
de freqüência às aulas, respeitados os 75% de freqüência sobre o total estabelecidos pela Lei, deve estar de acordo com a proposta pedagógica da escola (...)”.


Parecer CEE nº 67/98 – CEF/CEM – Aprovado em 18-03-98 – Artigo 77 – “A escola fará o con-

trole sistemático de freqüência dos alunos às atividades escolares e, bimestralmente, adotará as medidas necessárias para que os
alunos possam compensar ausências que ultrapassem o limite de 20% do total das aulas dadas ao longo de cada mês letivo”.


Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que: “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescen-

te e dá outras providências”. Estabelece em seu Artigo 56, que: “Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
(...);
II – reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
(...).
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Também na mesma linha a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB(EN), deixa

evidente no item VI de seu Artigo 24 que “VI – o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o
disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta
e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação”. E este controle é necessário realmente execu-

tarmos, pois nesta mesma Lei no artigo 12 é estabelecido que, “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas
as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de”:
(...)
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e
ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em
lei. (incluído pela Lei no 10.287, de 20-09-2001).

Ao analisarmos esta vasta legislação referente ao acompanhamento do processo de freqüência de nossos alunos como já relatado no início deste item, a direção da escola tem fichas exclusivas para este
fim sob a responsabilidade dos Agentes de Organização Escolar (inspetores de alunos), que sistematicamente
efetuam este preceito legal e nos finais de semana é dirigido à direção os alunos que apresentam ausências injustificadas. Se o número das ausências for preocupante imediatamente são tomadas as providências em âmbito escolar e se necessário recorremos às instancias superiores, sempre solicitando ajuda no sentido de sanarmos o referido problema.
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Professores Titulares de Cargo na Unidade Escolar – Em exercício no cargo
Nº

Nome

Escolaridade

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

01

ADEMIR COUTO ÂNGELO

Superior

Português

X

02

ELEUZA NATÁLIA ANDRADE CARVALHO

Superior

Sociologia

X

03

ELIANA MARTINS JACOB F. DE ALMEIDA

Superior

Português

X

04

ENEDINA DA SILVA

Superior

Pedagogia

X

05

FATIMA CECILIA CORREA

Superior

História

X

06

GILBERTO DE CARVALHO ASSUNCAO

Superior

Matemática

X

07

JOÃO ZAIDE DE PAULA

Superior

Matemática

X

08

LOURDES ROSA SALES CASARI

Superior

Geografia

X

09

LUIS CARLOS AMARAL DE FIGUEIREDO

Superior

Física

X

10

MAIDELENE SANTINA DA SILVA RAMOS

Superior

Geografia

X

11

MARIA DE LOURDES ALVES MENDES

Superior

Matemática

X

12

MARIA INES DE FRANCA ALBUQUERQUE

Superior

Arte

X

13

MARIA INES DE MIRANDA

Superior

Ed. Física

X

14

MARIA IZABEL MAGNOLER

Superior

Matemática

X

15

REGINA DE PAULA BERNARDO BILLOBA

Superior

Geografia

X

16

RENATA DE SOUZA COSTA

Superior

Ed. Física

X

17

RINALDO EVANDES SALMAZO

Superior

Matemática

X

18

ROSANA MARA NOGUEIRA DE AZEVEDO

Superior

Biologia

X

19

SÉRGIO FILLETTO

Superior

História

X

20

SILVANI DE FATIMA MACHADO

Superior

Arte

X

21

SORAYA SILVIA DE GODOY MIOTTO

Superior

Português

X

22

VANESSA GAVIOLI SILVESTRE

Superior

Port.(Classe Org.)

X

LC

NH

Professores Titulares de Cargo em outra escola com aulas na Unidade Escolar

Nº

Nome

Escolaridade

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

01

APARECIDA DE FÁTIMA SANTANA

Superior

Ciências

X

02

JUAN RICARDO TERRA QUESADA

Superior

Química

X

03

MÁRCIO GLEDSON DA SILVA

Superior

Química

X

04

MILTON ROSSI

Superior

História

X

LC

NH
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Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs – Portaria “F”

Nº

Nome

Escolari-

Componente

Licen-

dade

Curricular

ciatura

01

ADEMARCI MELO INACIO

Superior

Pedagogia

Plena

02

ALESSANDRA CRISTINA GAZETA DE F. DELA ROVERE

Superior

Ed. Espec. DF

Plena

03

ALESSANDRA PIETROBON NARDI DE OLIVEIRA

Superior

Letras

Plena

04

ANTONIO HUMBERTO LONGO

Superior

Geografia

Plena

05

EDILSON FERNANDO DE OLIVEIRA

Superior

Química

Plena

06

GISLAINE MORALES FRANCO MELO

Superior

Matemática

Plena

07

GIVAN INACIO RODRIGUES

Superior

Ed. Física

Plena

08

JANE MARI FACHIN PATTINI

Superior

Letras

Plena

09

LUZIA ALZIRA ARAUJO MARTINS

Superior

Português

Plena

10

MARGARETE FERREIRA LOPES

Superior

Sala de Leitura

Plena

11

MARIA JOSÉ GOUVEA LOPES

Superior

Pedagogia

Plena

12

MARIVALDA PERMEGIANI VILARINHO

Superior

Sala de Leitura

Plena

13

MIRIAM DE CARVALHO

Superior

Letras

Plena

14

NOEMI SALES BALESTRIERI

Superior

Ed. Espec. DV

Plena

15

REINALDO MENDES DA SILVA

Superior

Geografia

Plena

16

RONALDO NUNES FERREIRA

Superior

Ciências

Plena

17

SESULEIS DIAS MOTTA

Superior

Letras

Plena

18

VICENTE HERNANDES MOLINA

Superior Educação Física

Plena
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Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs – Portaria “O”

Nº
01
02
03
04
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Nome
ADRIANA SAMARTINO DE BARROS
ANDREIA DE CASSIA SILVA MACHADO
CAROLINE DE SÁ MARTINS
DAIANE RODRIGUES FERREIRA
ÉDELIS DE OLIVEIRA CANOBAS
EDSON APARECIDO CAMILO
FABIANA ELOÍSA REVEZ DOS SANTOS SILVA
IVANIA LUCIA DA SILVA TIAGO
MAURÍCIO GUERREIRO BASSO
ROSANGELA TOBIAS
MARIA ESTELA MOITA PEGORARO
RODRIGO JOSÉ DOS SANTOS MAGALHÃES
RODRIGO PINHEIRO

Escolarida-

Componente

Licenciatura

de

Curricular

LP

Superior

Ciências Biológ.

X

Superior

Libras

X

Superior

Letras

X

Superior

Geografia

X

Superior

História

X

Superior

Libras

X

Superior

Letras

X

Superior

Libras

X

Superior

História

X

Superior

Letras

X

Superior

Ed. Especial

X

Superior

Educação Física

X

Superior

Matemática

X

LC

NH
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Funcionários Estaduais
Nº

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

01

Alessandra Balestrieri Dias

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

02

Cássia Regina Marques

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

03

Diogo Del Santo

Ger. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

04

Eliete de Assumpção

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

05

Gustavo Lacerda dos Reis

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

06

José Claudio Massuia

Ag. Org. Escolar

OFA

Ensino Médio Completo

07

Leandra Martins Canas

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

08

Luciana Moreira F. Azevedo

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

09

Marcelo Munhoz Alves

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Incompleto

10

Nivaldo Constantino

Ag. Org. Escolar

Efetivo

1º Grau Completo

11

Rosangela Aparecida Jiamácio

Ag. Org. Escolar

Efetivo-Readaptado

Superior Completo

12

Rosimeire Vieira Sant’Anna

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

13

Sandra Regina Segna

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

14

Vilma Aparecida Lodetti

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

Funcionários Municipais
Nº

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

01

Aparecida da Silva Alves

Merendeira

Municipal

Fundamental Incompleto

02

Luciana dos Santos A. Lima

Merendeira

Municipal

Médio Incompleto

Funcionários Terceirizados – Empresa Nova Brasil – São Paulo
Nº

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

Contratada

1º Grau Incompleto

01

Alessandra Luzia Jorge

Serv. Diversos

02

Benedita Caetano da Silva

Serv. Diversos

Contratada

1º Grau Incompleto

03

Elenice Terezinha Bortoloto

Serv. Diversos

Contratada

2º Grau Completo

04

Maria Ester Fragoso da Silva

Serv. Diversos

Contratada

1º Grau Incompleto

Nº

Funcionários Terceirizados – Empresa D&S Cuidadores - Marília
Nome
Cargo/Função
Sit. Func.
Escolaridade

01

Maria Rosa Cruz da Silva

Cuidadora

Contratado

2º Grau Completo

02

Fernanda Aparecida de Souza

Merendeira

Contratada

2º Grau Completo
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BLOCO I - SITUAÇÃO ATUAL da SALA DE LEITURA
DESAFIOS 2013 - Questões, necessidades ou dificuldades presentes - Adequação do espaço físico para reserva técnica do acervo;
no trabalho que demandam ações - Melhorar a ventilação da sala de leitura.
para a superação das mesmas.
AVANÇOS OBTIDOS em 2013 - - Acoplagem de livros (reserva técnica) em caixas de papelão;
Ações realizadas que possibilitaram - Realização de contação de histórias e exposição de livros, jornais e
a superação de questões, necessida- revistas no pátio da escola nos horários de intervalo e permanente;
des ou dificuldades presentes no - Lembrete escrito e oral para cada sala de aula, mensalmente, sobre o
trabalho da SL.

prazo da entrega e retirada dos livros.
- Elaboração de lembretes identificando o usuário em atraso nas salas

ESPAÇO

de aula sobre o prazo de entrega dos livros;
- Aumento na participação dos alunos em concursos literários diversos;
AÇÕES NECESSÁRIAS em 2014
- Iniciais ou em continuidade

- Continuidade da divulgação no pátio da escola das leituras realizadas
pelos alunos e dicas de leitura;
- Intensificar a apresentação da relação de livros utilizados nos principais vestibulares nas salas de aula e pátio da escola e “cobrança” da
leitura através de fichamentos;
- Continuidade de exposição no pátio da escola de obras de arte e livros novos aos docentes e discentes por meio de feiras e bancas no
pátio, agora também na entrada da unidade escolar;
- Exposição das produções realizadas pelos alunos e professores em
murais no pátio e Sala de Leitura.
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* 01 – SAPE – Sala de Atendimento Pedagógico Especializado – DV – Funciona na EMEF Profº Ivonete Amaral da Silva Rosa em Fernandópolis
* 01 – SAPE – Sala de Atendimento Pedagógico Especializado – DF – Funciona na EMEF Profº Ivonete Amaral da Silva Rosa em Fernandópolis
* 01 – SAPE – Sala de Atendimento Pedagógico Especializado – DA – Funciona na APADAF Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Fernandópolis
Os agrupamentos realizados em classes heterogêneas, visando um melhor rendimento escolar dos alunos, considerando sempre a idade cronológica pelas experiências vividas em seu cotidiano, oferecendo
melhores condições de interação para uma aprendizagem mais significativa.
Estes agrupamentos mostram a real necessidade do contato de todos com todos e com as diferentes situações:- raças, sexo, pluralidade cultural, etc...., Favorecendo assim a oportunidade do relacionamento
intelectual entre os membros de cada classe.
Para os alunos trabalhadores, foram consideradas e respeitadas as necessidades próprias de
cada indivíduo em particular respeitando sempre os horários de trabalho, sendo assim distribuídos no ensino
noturno.
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Em relação ao estabelecido ao previsto no ESTATUTO PADRÃO DA ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL “SATURNINO LEON ARROYO”, “As atividades a serem
desenvolvidas para alcançar os objetivos (...), deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado
pela APM e integrado no Plano Escolar”.
Atendendo ao estabelecido no Estatuto acima citado, e demais legislação especifica em
normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, reportamos ao constante no Módulo – VI –
Progestão, 2001. Reimpressão: São Paulo, 2005, p. 29, quando deixa evidente que o “planejamento financeiro de uma Escola, quando elaborado e executado em consonância com seu projeto pedagógico, visando ao sucesso da aprendizagem dos alunos, busca
transformar essa proposta em realidade concreta, com mais possibilidades de alcançar resultados positivos, que satisfaçam toda a
comunidade escolar”.
Aproveitando ainda citamos Philippe Perrenoud – 2000, p. 103, “...administrar os recursos
de uma escola é fazer escolhas, ou seja, é tomar decisões coletivamente. Na ausência de projeto comum, uma
coletividade utiliza os recursos que tem, esforçando-se, sobretudo, para preservar uma certa equidade na repartição dos recursos. Por essa razão, se não for posta a serviço de um projeto que proponha prioridades, a administração descentralizada dos recursos pode, sem benefício visível, criar tensões difíceis de vivenciar, com sentimentos de arbitrariedade ou de injustiça pouco propícios à cooperação”. (Módulo – VI – Progestão, 2001. Reimpressão:
São Paulo, 2005, p. 29)
Plano Anual de Trabalho
A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do
processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade.
Entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, racial ou religioso e
sem finalidades lucrativas.
Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a APM se propõe a:
 I – colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais colimados
óla escola;
 II – representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
 III – mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola,
provendo condições que permitam:
 a)- melhoria do ensino;
 b)- o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômica e de saúde;
 c)- a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações;
 d)- a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de pais,
professores e alunos;
 e)- a execução de pequenas obras de construção em prédios escolares, que deverá ser acompanhada
e fiscalizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação.
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Os meios e recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidos através de:
 I – contribuição dos associados;
 II – convênios;
 III – subvenções diversas;
 IV – doações;
 V – promoções diversas;
 VI – terceirização da exploração da Cantina Escolar.
A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior será sempre facultativa. O caráter
facultativo das contribuições não isenta os associados do dever moral de dentro de suas possibilidades, cooperar
para a constituição do fundo financeiro da Associação.
No início de cada ano letivo e após haver encerrado o período de matrículas, previsto no
ólendário escolar, serão fixadas a forma e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos associados.
As contribuições serão depositadas nas agências do Banco do Brasil S/A, em conta vinculada à APM, que será movimentada conjuntamente, pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro, bem como sua
eficaz prestação de contas – instrumento de transparência da Administração, assim reportamos ao citado por Flávio Sátiro
Fernandes.
O Poder Público, como sabemos, é o agente do bem comum. Cabe-lhe satisfazer as necessidades coletivas, diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização,
notadamente aquelas relativas à educação, saúde, saneamento, energia, transporte coletivo
etc. Para disseminar tais benefícios à população, é indispensável a realização de despesas que
implicam na utilização de recursos públicos, arrecadados dessa mesma população para que a
ela voltem sob a forma de escolas, hospitais, estradas, iluminação etc. Vê-se, logo aqui, que o
dinheiro arrecadado pelo Poder Público, com base em seu poder de império, não lhe pertence
e sim ao povo. O Poder Público é, apenas, o seu guardião, o seu fiel depositário e o seu administrador, atuando através dos agentes políticos e dos servidores públicos e visando, precipuamente, à obtenção daquele desiderato, isto é, o bem comum.

Os Recursos financeiros advêm de repasses, doações, campanhas promovidas pela
APM/Escola, e também através de contribuições facultativas dos sócios, conforme segue:-
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Origem do Recurso

Tipo do Recurso

Convênio FDE/APM

Manutenção Preventiva do Prédio

Os recursos destinados à conservação e manutenção do prédio e equipamentos escolares são estabelecidos no Plano Anual e aprovados pelo Conselho
Estadual de Educação com base no número de alunos informado no censo escolar, sendo constantes ao longo do ano e ocorrendo repasses quadrimestrais.. Atualmente, só estão ocorrendo três repasses desse recurso no ano, conforme cronograma fornecido pela SEE; são depositados na conta corrente
da APM no Banco do Brasil, agência de Fernandópolis, para o atendimento das finalidades abaixo:I – Prédio Escolar; II – Higienização Sanitária; - III – Limpeza do prédio; IV – Manutenção e Recuperação de Equipamentos e V – Despesas com Institucionalização
Origem do Recurso
Programa Dinheiro Direto na Escola

Tipo do Recurso
FNDE/MEC

Implantado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola é uma ação do Ministério da Educação, executada pelo FNDE,
que consiste no repasse de recursos diretamente às escolas estaduais, do Distrito Federal e municipais do Ensino Fundamental, com mais de 20 alunos matriculados, além de escolas de Educação Especial mantidas por Organizações NãoGovernamentais (ONGs), desde que registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
A descentralização dos recursos assegura autonomia às escolas, dando-lhes agilidade. A eliminação da burocracia garante o
funcionamento de suas decisões e favorece o exercício da cidadania, uma vez que mobiliza a comunidade e promove o seu
envolvimento nas atividades escolares.
O recurso do FNDE/MEC, restritos à manutenção e ao desenvolvimento do Ensino Fundamental, destinam-se às despesas em benefício do aluno e
deverão ser utilizados prioritariamente nas seguintes finalidades:O)

aquisição de material permanente;

P)

manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar;

Q)

aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola;

R)

capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação;

S)

avaliação de aprendizagem;

T)

implementação de projeto pedagógico; e

U)

desenvolvimento de atividades educacionais.
O recurso financeiro repassado pelo FNDE e depositado na conta corrente da U.E., que os utilizará de acordo com as decisões da comunidade.
O recurso é repassado diretamente para a escola, de acordo com o Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento,
ó vendo-se os montantes específicos referentes ao material de consumo e permanente, seguindo os percentuais definidos
pela escola.
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Origem do Recurso

Tipo do Recurso

Recurso Próprio APM

(arrecadação com os pais, cantina, outdoor, etc.)

Os recursos são depositados na conta corrente da APM no Banco do Brasil – Agência 6778-4 – Fernandópolis, para o atendimento das
finalidades abaixo:I – colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais colimados pela escola;
II – representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
III – mobilizar os recursos financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, provendo condições que permitam:
a) a melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas ó o-econômica e de saúde;
c) a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações;
d) a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de pais, professores e
alunos;
e) a execução de pequenas obras de construção de prédios escolares, que deverá ser acompanhada e fiscalizada
pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação;
IV – colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, inclusive nos períodos ociosos;
V – favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando:
c) aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de ensino, quanto
ao aproveitamento escolar de seus filhos;
b) aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar.
Visando sempre o expresso no Parecer 67-98 – Normas Regimentais Básicas para Escolas
Estaduais, em seu Artigo 7º, quando nos mostra que;- “A gestão democrática tem por finalidade possibilitar à escola maior
grau de autonomia, (...), bem como o citado no Artigo 8º:- “O processo de construção da gestão democrática na escola será
fortalecido (...), mantidos os princípios de coerência, eqüidade e co-responsabilidade da comunidade escolar na organização e prestação
dos serviços educacionais”.
Ainda no referido Parecer, no item II do Artigo 9º, podemos verificar a importância da Associação de Pais e Mestres da Unidade Escolar, quando é colocado sobre a importância “participação dos diferentes
segmentos da comunidade escolar – direção, professores, pais, alunos e funcionários – nos processos consultivos e decisórios, através
(...) e associação de pais e mestres”.
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O controle de freqüência de alunos no dia-a-dia, como é uma responsabilidade legal da escola e ficando a cargo da equipe de gestão escolar, implantamos junto aos Agentes de Organização Escolar (Inspetores de alunos) da Unidade Escolar um sistema diário, que além dos mecanismos adotados pelos professores,
estamos diariamente em contato com as ocorrências que por ventura venha ocorrer em relação às ausências dos
alunos.
Com este procedimento estaremos cumprindo o estabelecido nas diferentes legislações
ó cacionais, que sempre nos mostra nossa responsabilidade sob o controle de freqüência nas aulas, a seguir
estaremos mostrando as vantagens existentes neste procedimento, que nos direciona para os diversos motivos
das ausências, suas causas e prioritariamente as conseqüências nos cumprimentos legais a seguir:

Lei 6.202, de 17 de abril de 1975, que: “Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios

domiciliares instituídos pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, e dá outras providências”.


Lei nº 12.142, de 8 de dezembro de 2005, “Estabelece períodos para a realização de concursos ou proces-

sos seletivos para provimento de cargos públicos e de exames vestibulares no âmbito do Estado e dá outras providências”. Esta lei assegura aos nossos alunos a requerimento deferido pelo estabelecimento de ensino o estabelecido
em seu Artigo 2º quando nos mostra que:
É assegurado ao aluno, devidamente matriculado nos estabelecimentos de ensino público ou privado,
de ensino fundamental, médio (...), § 1º - Poderá o aluno, (...), requerer à escola que, em substituição
à sua presença na sala de aula, e para fins de obtenção de freqüência, seja-lhe assegurada, alternativamente, a apresentação de trabalho escrito ou qualquer outra atividade de pesquisa acadêmica, determinados pelo estabelecimento de ensino, observados os parâmetros curriculares e planos de aula do
dia de sua ausência.


Decreto-Lei Nº. 1.044, de 21 de outubro de 1969, que “Dispõe sobre tratamento excepcional para os

alunos portadores das afecções que indica”. No Artigo 2º estabelece que devemos “Atribuir a esses estudantes, como
compensação da ausência às aulas, exercícios domiciliares com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com seu
ótado de saúde e as possibilidades do estabelecimento”.


Deliberação CEE Nº 09/1997, de 30 de julho de 1997, que “Institui no Sistema de Ensino do Estado

de São Paulo, o Regime de Progressão Continuada no Ensino Fundamental”. Em seu artigo 4º - item I – II e III,
nos mostra a importância do acompanhamento da freqüência escolar:
Artigo 4º - Com o fim de garantir a freqüência mínima de 75% por parte de todos os alunos, as escola de ensino fundamental devem, além daquelas a serem adotadas no âmbito do próprio estabelecimento de ensino, tomar
as seguintes providências:
I – alertar e manter informados os pais quanto às suas responsabilidades no tocante à educação dos filhos, inclusive no que se refere à freqüência dos mesmos;
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II – tomar as providências cabíveis, no âmbito da escola, junto aos alunos faltosos e respectivos professores;
III – encaminhar a relação dos alunos que excederem o limite de 25% de faltas às respectivas Delegacias de
Ensino, para que estas solicitem a devida colaboração do Ministério Público, dos Conselheiros Tutelares e do
CONDECA.



Indicação CEE nº 08/1997 – Regime de Progressão Continuada – anexada à Deliberação CEE

Nº 09 de 30 de julho de 1997 – D.O.E de 05/08/1997:
Considerando que, de acordo com o preceito constitucional expresso no artigo 205 da Constituição
Federal e reafirmado no artigo 2º da LDB, a educação é dever compartilhado pela família e pelo Estado, recomenda-se que, quanto à freqüência, sempre que necessário, as escolas tomem, em primeiro lugar, providências junto aos alunos faltosos e respectivos professores, bem como junto aos pais ou responsáveis. Em seguida, nos casos não solucionados, a escola deverá recorre às instâncias superiores,
que deverão tomar outras medidas legais previstas no “Estatuto da Criança e do Adolescente”. As
escolas devem encaminhar periodicamente às Diretorias de Ensino relação dos alunos que estejam excedendo o limite de 25% de faltas, para que estas solicitem a colaboração do Ministério Público, dos
Conselhos Tutelares e do CONDECA, visando restabelecer e regularizar a freqüência. Antes,
órém, é fundamental que as escolas alertem as famílias quanto a suas responsabilidades em relação
à educação de seus filhos, em especial quanto à observância dos limites de freqüência no ensino fundamental.


Indicação CEE nº 09/97 – CE – Aprovada em 30-07-97 – “A freqüência não influi na apuração do

rendimento escolar. Está a cargo da escola a apuração da freqüência, nos termos do seu regimento, exigindo-se, todavia, para
aprovação a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letiva. Em razão disso entende-se que a exigência
de freqüência às aulas, respeitados os 75% de freqüência sobre o total estabelecidos pela Lei, deve estar de acordo com a proposta pedagógica da escola (...)”.


Parecer CEE nº 67/98 – CEF/CEM – Aprovado em 18-03-98 – Artigo 77 – “A escola fará o con-

trole sistemático de freqüência dos alunos às atividades escolares e, bimestralmente, adotará as medidas necessárias para que os
alunos possam compensar ausências que ultrapassem o limite de 20% do total das aulas dadas ao longo de cada mês letivo”.


Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que: “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescen-

te e dá outras providências”. Estabelece em seu Artigo 56, que: “Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
(...);
II – reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
(...).
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Também na mesma linha a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB(EN), deixa

evidente no item VI de seu Artigo 24 que “VI – o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o
disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta
e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação”. E este controle é necessário realmente execu-

tarmos, pois nesta mesma Lei no artigo 12 é estabelecido que, “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas
as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de”:
(...)
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e
ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em
lei. (incluído pela Lei no 10.287, de 20-09-2001).

Ao analisarmos esta vasta legislação referente ao acompanhamento do processo de freqüência de nossos alunos como já relatado no início deste item, a direção da escola tem fichas exclusivas para este
fim sob a responsabilidade dos Agentes de Organização Escolar (inspetores de alunos), que sistematicamente
efetuam este preceito legal e nos finais de semana é dirigido à direção os alunos que apresentam ausências injustificadas. Se o número das ausências for preocupante imediatamente são tomadas as providências em âmbito escolar e se necessário recorremos às instancias superiores, sempre solicitando ajuda no sentido de sanarmos o referido problema.
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Professores Titulares de Cargo na Unidade Escolar – Em exercício no cargo
Nº

Nome

Escolaridade

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

01

ADEMIR COUTO ÂNGELO

Superior

Português

X

02

ELEUZA NATÁLIA ANDRADE CARVALHO

Superior

Sociologia

X

03

ELIANA MARTINS JACOB F. DE ALMEIDA

Superior

Português

X

04

ENEDINA DA SILVA

Superior

Pedagogia

X

05

FATIMA CECILIA CORREA

Superior

História

X

06

GILBERTO DE CARVALHO ASSUNCAO

Superior

Matemática

X

07

JOÃO ZAIDE DE PAULA

Superior

Matemática

X

08

LOURDES ROSA SALES CASARI

Superior

Geografia

X

09

LUIS CARLOS AMARAL DE FIGUEIREDO

Superior

Física

X

10

MAIDELENE SANTINA DA SILVA RAMOS

Superior

Geografia

X

11

MARIA DE LOURDES ALVES MENDES

Superior

Matemática

X

12

MARIA INES DE FRANCA ALBUQUERQUE

Superior

Arte

X

13

MARIA INES DE MIRANDA

Superior

Ed. Física

X

14

MARIA IZABEL MAGNOLER

Superior

Matemática

X

15

REGINA DE PAULA BERNARDO BILLOBA

Superior

Geografia

X

16

RENATA DE SOUZA COSTA

Superior

Ed. Física

X

17

RINALDO EVANDES SALMAZO

Superior

Matemática

X

18

ROSANA MARA NOGUEIRA DE AZEVEDO

Superior

Biologia

X

19

SÉRGIO FILLETTO

Superior

História

X

20

SILVANI DE FATIMA MACHADO

Superior

Arte

X

21

SORAYA SILVIA DE GODOY MIOTTO

Superior

Português

X

22

VANESSA GAVIOLI SILVESTRE

Superior

Port.(Classe Org.)

X

LC

NH

Professores Titulares de Cargo em outra escola com aulas na Unidade Escolar

Nº

Nome

Escolaridade

Componente

Licenciatura

Curricular

LP

01

APARECIDA DE FÁTIMA SANTANA

Superior

Ciências

X

02

JUAN RICARDO TERRA QUESADA

Superior

Química

X

03

MÁRCIO GLEDSON DA SILVA

Superior

Química

X

04

MILTON ROSSI

Superior

História

X

LC

NH
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Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs – Portaria “F”

Nº

Nome

Escolari-

Componente

Licen-

dade

Curricular

ciatura

01

ADEMARCI MELO INACIO

Superior

Pedagogia

Plena

02

ALESSANDRA CRISTINA GAZETA DE F. DELA ROVERE

Superior

Ed. Espec. DF

Plena

03

ALESSANDRA PIETROBON NARDI DE OLIVEIRA

Superior

Letras

Plena

04

ANTONIO HUMBERTO LONGO

Superior

Geografia

Plena

05

EDILSON FERNANDO DE OLIVEIRA

Superior

Química

Plena

06

GISLAINE MORALES FRANCO MELO

Superior

Matemática

Plena

07

GIVAN INACIO RODRIGUES

Superior

Ed. Física

Plena

08

JANE MARI FACHIN PATTINI

Superior

Letras

Plena

09

LUZIA ALZIRA ARAUJO MARTINS

Superior

Português

Plena

10

MARGARETE FERREIRA LOPES

Superior

Sala de Leitura

Plena

11

MARIA JOSÉ GOUVEA LOPES

Superior

Pedagogia

Plena

12

MARIVALDA PERMEGIANI VILARINHO

Superior

Sala de Leitura

Plena

13

MIRIAM DE CARVALHO

Superior

Letras

Plena

14

NOEMI SALES BALESTRIERI

Superior

Ed. Espec. DV

Plena

15

REINALDO MENDES DA SILVA

Superior

Geografia

Plena

16

RONALDO NUNES FERREIRA

Superior

Ciências

Plena

17

SESULEIS DIAS MOTTA

Superior

Letras

Plena

18

VICENTE HERNANDES MOLINA

Superior Educação Física

Plena
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Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs – Portaria “O”

Nº
01
02
03
04
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Nome
ADRIANA SAMARTINO DE BARROS
ANDREIA DE CASSIA SILVA MACHADO
CAROLINE DE SÁ MARTINS
DAIANE RODRIGUES FERREIRA
ÉDELIS DE OLIVEIRA CANOBAS
EDSON APARECIDO CAMILO
FABIANA ELOÍSA REVEZ DOS SANTOS SILVA
IVANIA LUCIA DA SILVA TIAGO
MAURÍCIO GUERREIRO BASSO
ROSANGELA TOBIAS
MARIA ESTELA MOITA PEGORARO
RODRIGO JOSÉ DOS SANTOS MAGALHÃES
RODRIGO PINHEIRO

Escolarida-

Componente

Licenciatura

de

Curricular

LP

Superior

Ciências Biológ.

X

Superior

Libras

X

Superior

Letras

X

Superior

Geografia

X

Superior

História

X

Superior

Libras

X

Superior

Letras

X

Superior

Libras

X

Superior

História

X

Superior

Letras

X

Superior

Ed. Especial

X

Superior

Educação Física

X

Superior

Matemática

X

LC

NH
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Funcionários Estaduais
Nº

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

01

Alessandra Balestrieri Dias

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

02

Cássia Regina Marques

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

03

Diogo Del Santo

Ger. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

04

Eliete de Assumpção

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

05

Gustavo Lacerda dos Reis

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

06

José Claudio Massuia

Ag. Org. Escolar

OFA

Ensino Médio Completo

07

Leandra Martins Canas

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

08

Luciana Moreira F. Azevedo

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

09

Marcelo Munhoz Alves

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Incompleto

10

Nivaldo Constantino

Ag. Org. Escolar

Efetivo

1º Grau Completo

11

Rosangela Aparecida Jiamácio

Ag. Org. Escolar

Efetivo-Readaptado

Superior Completo

12

Rosimeire Vieira Sant’Anna

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

13

Sandra Regina Segna

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

14

Vilma Aparecida Lodetti

Ag. Org. Escolar

Efetivo

Superior Completo

Funcionários Municipais
Nº

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

01

Aparecida da Silva Alves

Merendeira

Municipal

Fundamental Incompleto

02

Luciana dos Santos A. Lima

Merendeira

Municipal

Médio Incompleto

Funcionários Terceirizados – Empresa Nova Brasil – São Paulo
Nº

Nome

Cargo/Função

Sit. Func.

Escolaridade

Contratada

1º Grau Incompleto

01

Alessandra Luzia Jorge

Serv. Diversos

02

Benedita Caetano da Silva

Serv. Diversos

Contratada

1º Grau Incompleto

03

Elenice Terezinha Bortoloto

Serv. Diversos

Contratada

2º Grau Completo

04

Maria Ester Fragoso da Silva

Serv. Diversos

Contratada

1º Grau Incompleto

Nº

Funcionários Terceirizados – Empresa D&S Cuidadores - Marília
Nome
Cargo/Função
Sit. Func.
Escolaridade

01

Maria Rosa Cruz da Silva

Cuidadora

Contratado

2º Grau Completo

02

Fernanda Aparecida de Souza

Merendeira

Contratada

2º Grau Completo
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BLOCO I - SITUAÇÃO ATUAL da SALA DE LEITURA
DESAFIOS 2013 - Questões, necessidades ou dificuldades presentes - Adequação do espaço físico para reserva técnica do acervo;
no trabalho que demandam ações - Melhorar a ventilação da sala de leitura.
para a superação das mesmas.
AVANÇOS OBTIDOS em 2013 - - Acoplagem de livros (reserva técnica) em caixas de papelão;
Ações realizadas que possibilitaram - Realização de contação de histórias e exposição de livros, jornais e
a superação de questões, necessida- revistas no pátio da escola nos horários de intervalo e permanente;
des ou dificuldades presentes no - Lembrete escrito e oral para cada sala de aula, mensalmente, sobre o
trabalho da SL.

prazo da entrega e retirada dos livros.
- Elaboração de lembretes identificando o usuário em atraso nas salas

ESPAÇO

de aula sobre o prazo de entrega dos livros;
- Aumento na participação dos alunos em concursos literários diversos;
AÇÕES NECESSÁRIAS em 2014
- Iniciais ou em continuidade

- Continuidade da divulgação no pátio da escola das leituras realizadas
pelos alunos e dicas de leitura;
- Intensificar a apresentação da relação de livros utilizados nos principais vestibulares nas salas de aula e pátio da escola e “cobrança” da
leitura através de fichamentos;
- Continuidade de exposição no pátio da escola de obras de arte e livros novos aos docentes e discentes por meio de feiras e bancas no
pátio, agora também na entrada da unidade escolar;
- Exposição das produções realizadas pelos alunos e professores em
murais no pátio e Sala de Leitura.
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- Restauração de livros desgastados pelo tempo;
DESAFIOS 2013 - Questões, ne- - Orientações quanto ao correto manuseio dos livros e informações
cessidades ou dificuldades presentes contidas em sua capa, contracapa, orelha norteando a leitura;
no trabalho que demandam ações - Maior divulgação do acervo didático e literário aos professores.
para a superação das mesmas.
- Colocação de reforços nas lombadas dos livros;
- Supervisão constante e assessoria ao aluno no manuseio e utilização
AVANÇOS OBTIDOS em 2013 - com os livros na Sala de leitura;
Ações realizadas que possibilitaram - Informação e exposição nas ATPCs sobre o recebimento de livros e
a superação de questões, necessida- sobre os diversos concursos promovidos pela Secretaria da Educação e
des ou dificuldades presentes no de outras instituições;

ACERVO

ACERVO

trabalho da SL.

- Ampliação do acervo através de obras de referência, curriculares,
literárias, temáticas, HQs, DVDs e livros em braille por meio de doações e enviados pela Secretaria da Educação .
- Aguardando a instalação da pistola leitora de código de barras para
empréstimo e devolução dos livros;
- Continuidade na restauração e preservação dos livros;
- Orientação e supervisão no manuseio do acervo da Sala de leitura;
- Higienização e disposição dos livros de forma atrativa à equipe esco-

AÇÕES NECESSÁRIAS em
2014- Iniciais ou em continuidade

lar e aos alunos;
- Ampliação do acervo através de obras de referência, curriculares,
literários, temáticos, HQs, DVDs e livros em braille;
- Disposição dos jornais e revistas na banca e no pátio incentivando e
executando um trabalho que estimula a leitura e curiosidade dos alunos
(mencionar artigos sobre um tênis novo, o cabelo da moda e temas da
atualidade);
- Indicação de livros paradidáticos por um maior número de professores para ampliar o nível de conhecimento literário, complementando o
caderno do aluno.
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a superação das mes-

demandam ações para

- Orientações a alunos sobre pesquisa escolar e bibliográfica;
- realização de rodas de leitura e contação de histórias pelos professores da Sala de leitura;
- Revisteca ambulante;
- Assistir na TV programas educativos, Globo Repórter e outros, com orientação das promas.

tes no trabalho que

ou dificuldades presen-

- Retirada de livros para leitura por prazer;

fessoras responsáveis pela Sala de Leitura.

dades ou dificuldades presentes no trabalho da SL.

- Ampliação na retirada dos livros para uma leitura prazerosa, através de visitas semanais
nas salas, incentivando-os à leitura;
- Ampliação da emissão de carteirinha da Sala de Leitura para retirada de livros;
- Empréstimos de livros à comunidade (pais de alunos), através de carteirinhas próprias;
- Orientações acerca de sites específicos e educativos para realização de pesquisas e consulta;
- Hora da leitura compartilhada;
- Leitura silenciosa;
Momento livre: destinado aos alunos para falar sobre a sinopse do livro lido e sugeri-lo aos
demais alunos;
- Contação de histórias pelos alunos para compartilhar experiências de leitura;
- Exposição dos livros, revista e jornais no pátio na hora do intervalo (período noturno),
não sendo necessário nos demais períodos, pois há freqüência.
Em continuidade:
- Intensificação nas visitas às salas de aula para divulgação dos serviços oferecidos pela Sala
de Leitura (empréstimos de livros, jornais, revistas, pesquisas etc);
- Orientações às pesquisas solicitadas pelos professores aos alunos;
em continuidade

Questões, necessidades
que possibilitaram a superação de questões, necessiAÇÕES NECESSÁRIAS em 2014 - Iniciais ou

AVANÇOS OBTIDOS em 2013 - Ações realizadas

SERVIÇOS OFERECIDOS

DESAFIOS 2013 -
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- Visita à comunidade do entorno na divulgação dos serviços oferecidos pela Sala de leitura.
Implantação:
- Descobrir talentos através de concursos na unidade escolar para contador de histórias;
- Realização de contação de histórias quinzenalmente, através da contadora de histórias da
Prefeitura Municipal de Fernandópolis;
- Firmar parceria com a Prefeitura Municipal de Fernandópolis.
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DESAFIOS 2013 - Questões, ne- - Redefinição da época de realização do projeto “Interagindo com o
cessidades ou dificuldades presentes Novo”, com as escolas municipais, estaduais para visitar a escola e
no trabalho que demandam ações conhecer a Sala de leitura e as atividades desenvolvidas pela equipe;
para a superação das mesmas.

- Elaboração de uma agenda para utilização da Sala de Leitura com a
equipe escolar;
- Realização de rodas de leitura, contação de histórias e leitura dramatizada;
- Acompanhamento e orientação de alunos com dificuldades de aprendizagem;
- Informação e orientação aos alunos sobre as diversas modalidades de
concursos (edital e regulamento).

AVANÇOS OBTIDOS em 2013 - - Montagem do painel do leitor com assuntos de interesses diversos,
PROGRAMAS E ATIVIDADES

Ações realizadas que possibilitaram dentre eles o Folhateen, Equilíbrio,Saúde, Esporte, Vestibulares, ENEM,
a superação de questões, necessida- FUVEST etc;
des ou dificuldades presentes no - Maior interesse dos alunos no manuseio de revistas, jornais e “livros
trabalho da SL.

iscas” expostos na revisteca;
- Visitação nas escolas municipais, estaduais pelas responsáveis da Sala
de Leitura e contação de histórias aos alunos do 5º ano;
- Visitação da Sala de Leitura por pais de crianças, demonstrando
interesse em matricular seu filho na unidade escolar;
- Espaço de “encontro” dos alunos no intervalo para ouvir músicas,
trocar informações e ampliar conhecimentos;
- Classificação no concurso fotográfico municipal “Ver Fernandópolis”;
- Conquista de medalhas (2º e 3º lugares), no 12º Concurso Literário
Filhos da Terra;
- premiação no IV concurso de desenho, pintura e colagem-“Copa do
Mundo-África do Sul-2010”;
- Premiação no concurso I Pêmio Ser Autor-2010, categoria IV (memórias literárias);
- Premiação no Parlamento Jovem Paulista-2010, com o “Projeto de
Lei nº 49 - Partido do Emprego”, com vistas à inclusão;
- Participação no concurso ‘Escola faz samba’- com a composição da
música “Leitura faz bem para a alma”;
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- Aluno leitor classificado pelo Rotary Clube de Fernandópolis para
realização de estágio na Alemanha (intercambio cultural) por um período de três meses;
- Hasteamento e arriamento das bandeiras municipal, estadual e nacional.
- Maior colaboração das responsáveis pela Sala de Leitura como suporte às atividades desenvolvidas pelos professores nas diferentes disciplinas;
AÇÕES NECESSÁRIAS em 2014
- Iniciais ou em continuidade

- Maior integração dos professores com a Sala de Leitura para conhecimento do acervo existente e melhor preparação das aulas;
- Elaboração de uma agenda para uso da Sala de Leitura;
- Disponibilizar em certos espaços painéis com dicas de leitura e horário de funcionamento da Sala de leitura em local de fácil visibilidade;
- Maior integração da equipe escolar e comunidade

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

DESAFIOS 2013 - Questões, ne- - Intensificar o uso da Sala de leitura pelos alunos e comunidade escocessidades ou dificuldades presentes lar;
no trabalho que demandam ações - Estimular na equipe docente, alunos, funcionários e comunidade o
para a superação das mesmas.

hábito da leitura.

AVANÇOS OBTIDOS em 2013 - - Maior visitação dos alunos e pais à Sala de Leitura, principalmente na
Ações realizadas que possibilitaram reunião de pais;
a superação de questões, necessida- - Conscientização dos pais e equipe escolar através da reunião de Pais e
des ou dificuldades presentes no Mestres sobre a importância da leitura no desenvolvimento pessoal e
trabalho da SL.

cultural dos mesmos.
- Ampliar e refrigerar o ambiente da Sala de Leitura para proporcionar

AÇÕES NECESSÁRIAS em 2014
- Iniciais ou em continuidade

melhor conforto na leitura e pesquisas realizadas pelos alunos;
- Maior disponibilização da Sala de Leitura nos períodos diurnos e
noturnos para facilitação de acesso pela comunidade e próprios alunos.
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DESAFIOS 2013 - Ques- - Estabelecimento de horários para o desenvolvimento de atividades de retões, necessidades ou difi- cuperação, sob a orientação do professor;

INTEGRAÇÃO DA SALA DE LEITURA AOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO

culdades presentes no traba- - Indicação de leituras adequadas à faixa etária na superação das dificuldades
lho que demandam ações e ampliar a competência leitora e produtora de textos;
para a superação das mes- - Maior “cobrança” em relação aos pais na busca de equipe multidisciplinar
mas.

(área de saúde e comportamental) com o objetivo de identificar e/ou sanar
possíveis dificuldades de aprendizagem.

AVANÇOS OBTIDOS em - Efetivo acompanhamento de recuperação aos alunos com atividades perti2013 - Ações realizadas que nentes à dificuldade individual, com registro no diário de bordo;
possibilitaram a superação - Aceitação dos alunos das sugestões de leituras adequadas às suas dificuldade questões, necessidades ou des;
dificuldades

presentes

no - Realização de leitura compartilhada com os alunos;

trabalho da SL.

- Orientação na execução das tarefas propostas pelo professor nas diferentes
disciplinas (tarefa dirigida);
-Chamamento pela Direção da escola aos pais, dando ciência às dificuldades
do aluno e medidas necessárias a serem tomadas (pai presente)..
Em Continuidade:

AÇÕES NECESSÁRIAS
em 2014 - Iniciais ou em
continuidade

- Implantar agendamento de alunos com dificuldades de aprendizagem em
função do transporte municipal;
- Maior conscientização dos pais para assiduidade dos filhos aos programas
de recuperação e dando ciência dos avanços;
- Preparação/sugestões de atividades que visem a recuperação e inclusão do
aluno na sala de aula, evitando a prática do bullying;
-Em Implantação:
- Exposição em painel dos trabalhos realizados pelos alunos em programas
de recuperação e progressos obtidos pelos mesmos;
- Encaminhamento dos alunos com dificuldades de aprendizagem e interrelações pessoais ao professor mediador da escola.
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DESAFIOS 2013 - Questões, - Suporte e apoio das responsáveis da Sala de Leitura aos professores
necessidades

ou

dificuldades nas atividades curriculares desenvolvidas conforme planejamento e

presentes no trabalho que de- projetos desenvolvidos através de uma integração com vistas aos objemandam ações para a superação tivos propostos e participação efetiva com o coletivo da escola.
das mesmas.
AVANÇOS

OBTIDOS

em - Acompanhamento e orientação que permitiram um suporte e apoio às

2013 - Ações realizadas que pos- atividades curriculares desenvolvidas pelos professores e maior integrasibilitaram a superação de ques- ção da equipe escolar e comunidade;
tões, necessidades ou dificuldades - Contato direto com as professoras especialistas (libras) para facilitar a
presentes no trabalho da SL.

comunicação com os alunos portadores de necessidades especiais.
- Continuidade no suporte e apoio aos professores nas atividades curriculares

AÇÕES NECESSÁRIAS
em 2014 - Iniciais ou em
continuidade

desenvolvidas com os alunos nas diferentes áreas;
- maior integração entre a equipe escolar e comunidade;
- Intensificação das orientações pelas professoras especialistas à equipe escolar
para efetiva comunicação aos alunos portadores de necessidades especiais;
- Possibilidade de maior número de intérpretes na escola.

DESAFIOS 2013 - Questões, neces- - Despertar maior interesse nos alunos na participação do projeto,
sidades ou dificuldades presentes no em função da vinda dos mesmos em horário diverso que estuda;
trabalho que demandam ações para a - Conciliação do horário do programa com o transporte coletivo;
superação das mesmas.

- Iniciação do programa no início do ano letivo.

AVANÇOS OBTIDOS em 2013 - - Adequação aos horários dos alunos na realização do programa;
Ações realizadas que possibilitaram a - Socialização das leituras através de registro em painéis no mural;
superação de questões, necessidades - Compromisso e responsabilidade com a competência leitora e o
TURA

PROGRAMA SUPERAÇÃO JOVEM NA SALA DE LEI-

INTEGRAÇÃO DA SALA DE LEITURA ÀS ATIVIDADES
CURRICULARES
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ou dificuldades presentes no trabalho protagonismo juvenil dos participantes;
da SL.

- Envolvimento dos alunos participantes em projetos que visem a
formação da competência leitora e produtora de textos.
- Maior estimulo e incentivo aos alunos da escola para participação

AÇÕES NECESSÁRIAS em 2014
- Iniciais ou em continuidade

do programa;
- Maior quantidade de exemplares de um mesmo título de livro;
- Melhor divulgação dos resultados obtidos no programa e análise
comparativa do progresso alcançado pelos participantes.
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BLOCO II – INFORMAÇÕES
10 livros mais lidos pelos alunos em 2013
1. Anjos no aquário (Júlio Emílio Braz)

6. Til (José de Alencar)

2. A droga da obediência (Pedro Bandeira)

7. Marley e Eu (John Grogan)

3. Diário de um banana volume 1, 2, 3, 4,5 e 6 (Jeff Kin-

8. O diário de Anne Frank (Otto H. Frank e Mirian

ney)

Pressler)

4. O 1º amor de Laurinha (Pedro Bandeira)

9. Vidas secas (Graciliano Ramos)

5. A vida na porta da geladeira (Alice Kuipers)

10. A menina que roubava livros (Suzak, Markus)

Livros mais procurados pelos alunos em 2013 (não temos no acervo da Unidade Escolar)
1. Cinderela chinesa (Mah Adeline Yen)

6. A droga do amor (Pedro Bandeira)

2. Flor do Cerrado: Brasília (Ana Miranda)

7. Anjo da morte (Pedro Bandeira)

3. Mangá

8. Pântano de sangue (Pedro Bandeira)

4. Transplante de menina (Tatiana Belinky)

9. Droga de americana! (Pedro Bandeira)

5. A menina que não sabia ler (John Harding)

10. A culpa é das estrelas (John Green)

Temas para aprofundamento em 2014, visando o desenvolvimento de atividades na Sala de Leitura
(1) Leitura de poesias
(7) Exposições na escola
(2) Leitura dramática

(8) Jornal da escola

(3) Contação de histórias

(9) Comunicação: filmagens, fotografias,pautas e textos

(4) Teatro na escola

(10) Mercado/Feira de trocas

(5) Produção de saraus e recitais

(11) Memória escolar

(6) Cordel

(12) Rádio na escola
Outras sugestões de temas

1. Café comunitário (comunidade conta suas experiências literárias);
2. Gincana de leitura;
3. Descobrindo seu talento;
4. Sala de leitura itinerante.
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BLOCO III - PLANO DE TRABALHO/2013
AÇÕES PROPOSTAS PARA 2014*

OBJETIVOS

ENVOLVIDOS NA
AÇÃO **

- Melhoria na ventilação e/ou instalação de
mais ventiladores ou ar condicionado na
Sala de Leitura;
- Restauração do acervo literário;
- Organização e identificação do espaço e
acervo literário de forma técnica e objetiva.

- Tornar o espaço da Sala de leitura
mais ventilado e agradável para o
desenvolvimento das atividades;
- Restaurar o acervo literário e histórico desgastado com o tempo e uso;

- Direção, Funcionários e
Parceiros;
Professores, alunos e
comunidade escolar;

AÇÕES PROPOSTAS PARA
2014*
- Intensificação na melhoria da
prestação de serviços aos usuários da Sala de leitura;
- Divulgação constante do recebimento do acervo através de
exposição no pátio e mural da
escola;
AÇÕES PROPOSTAS PARA
2014*
- Elaborar uma estratégia de “leitura” para despertar a curiosidade
dos alunos em relação à leitura e a
produção de textos;
- Disponibilizar as dependências
da Sala de Leitura em período
integral (manhã, tarde e noite),
para atendimento das necessidades da clientela escolar, professores e comunidade.

OBJETIVOS

ENVOLVIDOS
NA AÇÃO **
- Propiciar melhor visualização e compreensão da dis- -Professores resposição das obras nas estantes.
ponsáveis pela Sala
- Tornar a Sala de Leitura um ambiente aconchegante e de Leitura, coorreceptivo na busca de informação e conhecimento;
denação, direção e
- Oportunizar à comunidade escolar o conhecimento funcionários;
do acervo literário da Sala de Leitura.
OBJETIVOS
- Melhorar a capacidade leitora e de produção de textos, refletindo diretamente no
processo de avaliação interna/externaSARESP;
- Atender as reais necessidades dos usuários
da Sala de Leitura e refletir sobre a importância de seu acervo e dependências.

ENVOLVIDOS NA
AÇÃO **
-Professores, direção, coordenação, alunos, comunidade escolar e Parceiros (FEF,
Grupo Filhos da Terra, cinemas,
UNICASTELO,
Diretoria de Ensino, UNATI, Secretaria de Esporte e
Cultura e outros).

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2014*

OBJETIVOS

- Realização de contação de histórias pela comunidade do entorno;
- Sarau literário;
- Realização de atividades para apresentação de
diversas modalidades de leitura (silenciosa, oral
compartilhada, dramatizada) e representação dos
diversos usos na vida social;
- Aprimoramento do Grupo Teatral da escola;
- Disponibilização de ingressos para participação no
circuito cultural promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura.

- Ampliar e concretizar a função social da Sala de Leitura
através das diferentes atividades desenvolvidas;
-Despertar o talento artístico e
habilidades nos alunos;
- Ampliar o acesso cultural em
diferentes ambientes e localidades.

ENVOLVIDOS NA
AÇÃO **
- Direção, equipe escolar, alunos, comunidade
e parceiros (FEF, Grupo Filhos da Terra,
cinemas, UNICASTELO, Diretoria de Ensino, UNATI, Secretaria
de Esporte e Cultura e
outros).
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AÇÕES PROPOSTAS PARA
2014*
- Dar sequência ao desenvolvimento da autonomia na seleção do
acervo adequado à faixa etária dos
alunos;
- Disponibilizar o acervo da Sala de
leitura para os professores nas
ATPCs.
AÇÕES PROPOSTAS
PARA 2014*
- Criação do Grupo itinerante “Leitores cidadãos”;
- Aquisição e produção de
jogos pedagógicos (jogo da
memória,
sinônimos/antônimos, antíteses,
verbetes, autor e obra, quebra-cabeça variados).

OBJETIVOS

ENVOLVIDOS
NA AÇÃO **
- Oportunizar um desenvolvimento cultural ao -Professores, alunos,
aluno conforme seus desejos e reais necessidades; coordenação e dire- Possibilitar aos professores o conhecimento e ção.
acesso ao acervo para formação continuada e
desenvolvimento/enriquecimento das atividades
curriculares conforme planejamento e proposta
pedagógica.
OBJETIVOS

ENVOLVIDOS NA AÇÃO **

- Levar às instituições (Orfanato, Asilo
São Vicente e comunidade do entorno)
livros de diversos gêneros para conhecimento e socialização da diversidade cultural;
- Estimular e produzir a capacidade leitora
e produtora de diferentes linguagens e de
artefatos materiais.

- Direção, equipe escolar, alunos,
comunidade e parceiros (FEF,
Grupo Filhos da Terra, cinemas,
UNICASTELO, Diretoria de Ensino, UNATI, Secretaria de Esporte e Cultura, Grêmio Estudantil,
Game SuperAção, instituições
diversas e outros).

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO/2013 - Professor(es) da Sala de Leitura
1. MARGARETE FERREIRA LOPES
Telefone: (17) 9627-7572
Situação Funcional

( ) Readaptado

E-mail: margaretlops@hotmail.com
( X ) Ofa

2. MARIVALDA PERMEGIANI VILARINHO
Telefone: (17) 9608-1240
Situação Funcional

( ) Readaptado

E-mail: marivaldavilarinho@hotmail.com
( X ) Ofa
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Plano básico de trabalho Professor Mediador Escolar e Comunitário
“O que acontece no mundo seja no meu país, na minha cidade ou no
meu bairro acontece comigo, então eu preciso participar das decisões
que interferem na minha vida. Um cidadão com um sentimento ético
forte e consciente da cidadania não deixa passar nada, não abre mão
desse poder de participação.” (BETINHO).

O presente plano ora elaborado, a ser trabalhado com os alunos do Ensino Fundamental (ciclo II) e
Ensino Médio, visa a implantação da cultura de paz, sustentado e preconizado nos incisos I a VI do Artigo 7º da
resolução SE Nº 19, de 12-02-2010, e em consonância com os objetivos e metas estabelecidas pela Unidade Escolar em sua Proposta Pedagógica. Incisos estes abaixo relatados:
I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o desenvolvimento de ações e
programas de Justiça Restaurativa;
II - orientar os pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da família no processo educativo;
III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar exposto o aluno;
IV - orientar a família ou os responsáveis quanto à procura de serviços de proteção social;
V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas pelos alunos fora
do período letivo;
VI - orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos.
1 - JUSTIFICATIVA
Nos dias atuais enfrentamos na Unidade Escolar um sério problema em relação à indisciplina, porque
educadores e educandos acreditam que o ECA - Lei nº 8.069/90 contempla apenas direitos às crianças e adolescentes, negando deveres; o que, de certo modo, tem contribuído para o aumento da desordem nas instituições de
ensino.
Com a proposta deste projeto temos o objetivo de abolir a falsa percepção de que a Lei acima citada
confere apenas direitos, uma vez que a Constituição estabelece igualdade entre homens e mulheres, independente
da idade.
Assim, o presente projeto visa evidenciar que o preconizado na Lei nº 8.069/90 (ECA) tem função
primordial de proteger a integridade da criança e do adolescente, preceito previsto no artigo 227 da Constituição
Federal de 1988. Reforçando assim a idéia de que crianças e adolescentes também são sujeitos em constante
formação com direitos como todo cidadão, portanto, precisam ser respeitados.
E ainda, precisamos demonstrar que crianças e adolescentes não estão autorizados, com o advento do
Estatuto da Criança e do Adolescente, violar direitos de outros cidadãos. Crianças e Adolescentes possuem deve-
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res e precisam exercitá-los. No entanto, são deveres de pessoas em desenvolvimento e principalmente em formação que precisam ser educados e preparados para o exercício da cidadania.
Os relatos de indisciplina e atos infracionais praticados por crianças e adolescentes são inúmeros, bem
como os registros constando as dificuldades dos educadores em lidar com determinadas situações.
Hoje há a necessidade de evidenciarmos a desorientação e a desinformação dos profissionais da área de
ensino acerca da diferenciação entre ato indisciplinar e ato infracional.
Notamos inclusive, a existência de dúvidas sobre como proceder diante de alguns casos, para onde os
mesmos devem ser encaminhados e qual o real papel da Escola, Secretarias de Educação, Conselho Tutelar, Vara
da Infância e Juventude, Ministério Público, família e sociedade.
A consequência desse entendimento desvirtuado leva os educadores a agirem em desconformidade
com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso, a necessidade da escola em firmar parcerias visando uma
atuação conjunta, no que diz respeito ao trato com nossos alunos (crianças, adolescentes e adultos), preparandoos para o exercício da cidadania.
A Sociedade brasileira tem, dentre outros, o objetivo fundamental de “construir uma sociedade li-

vre, justa e solidária” (art. 3º, inc. I - CF/88). Sendo assim, o previsto neste projeto possui bases legais que
estão expressas na Constituição (cidadã) Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
Em seu artigo 227 a Constituição Federal determina que: “é dever da família, da sociedade e do Es-

tado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
Ao dispor sobre a proteção integral à criança e ao adolescente o Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8.069/90), preceitua, no caput de seu artigo 4º, que: “É dever da família, da comunidade, da sociedade

em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”
A Lei nº 8.069/90 acima citada surgiu para fortalecer os princípios de primazia na Proteção Integral e
da Absoluta Prioridade, tutelando direitos de indivíduos que estão em desenvolvimento e que necessitam ser
respeitados por todos, e em especial, por profissionais encarregados do desenvolvimento dos processos formativos e educativos.
E mais, se a intenção é assegurar a transformação de crianças e adolescentes em cidadãos, ou seja, em
indivíduos que possuam poderes civis e políticos de um Estado ou no desempenho de seus deveres para com
este, claro que a mesma não poderia deixar de estipular medidas sócio-educativas, no caso de violações contra
disposições estabelecidas em lei ou diante da prática de atos ilícitos.
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Neste caminho, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 2º,
reza que: “A Educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais

de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o Trabalho.”
Atos de indisciplina na escola geralmente desestabilizam o professor e compromete a aprendizagem do
aluno, portanto, é preciso que pais e educadores façam uma reavaliação sobre seus conceitos, juízos de valores e
a própria educação no intuito de enfrentarem esse desafio.
2. OBJETIVO GERAL
O objetivo principal desse projeto é combater e diminuir os atos de indisciplina na escola, a partir de
contraposição de que a função do Estatuto da Criança e do Adolescente é imunizar a população infanto juvenil.
Evidenciar à comunidade escolar e à comunidade em geral que crianças e adolescentes também são sujeitos de direitos e deveres como todo cidadão, demonstrando a diferença entre ato indisciplinar e ato infracional.
Ato de indisciplina é aquela atitude que, apesar de não constituir crime, ou contravenção penal, compromete a convivência e a ordem no ambiente escolar, previsto no regimento escolar e deverá ser solucionados
no âmbito da própria entidade educacional.
Ato infracional é conduta prevista como crime ou contravenção penal, estabelecida e ou inserida dentro do ordenamento jurídico.
Assim, não havendo no ordenamento jurídico descrição de tal ato como ilícito penal, a ação de um aluno, dentro das dependências de seu respectivo estabelecimento de ensino será considerada como ato indisciplinar. Lembrando que as sanções disciplinares previstas no regimento escolar não podem afrontar com o princípio
fundamental e constitucional, que assegura a todo cidadão, principalmente às crianças e adolescentes, que é o
direito de acesso e permanência na escola. Permanência esta que deverá ser acompanhada da qualidade pretendida pela atual gestão educacional.
O presente projeto visa além do exposto acima, provocar mudanças nas relações da escola com a comunidade/sociedade, aproximando-os da instituição de ensino e dos educadores.
E, na intenção de sanar de imediato com o fenômeno Bullying, existente hoje na Unidade Escolar, pretendemos envolver educadores na elaboração e execução de projetos educacionais e sociais, preparando os educandos para um melhor exercício da cidadania.
Pretendemos na execução deste trabalho difundir a proposta inserida no Estatuto da Criança e do
Adolescente, em termos gerais, é a de “querer para os filhos dos outros, o mesmo bem que a gente quer,

para os filhos da gente”, propiciando a eles, a possibilidade do exercício de direitos elementares da cidadania.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
As ações a serem executadas dentro de um cronograma pré-estabelecido a fim de reduzir os altos índices de indisciplina acontecidos na Unidade Escolar são:
3.1. Capacitar professores e funcionários sobre assuntos como uso de substâncias entorpecentes, gravidez precoce, maus-tratos e abuso sexual na infância e adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, importância da afetividade no processo educativo;
3.2. Capacitar os professores e funcionários da Unidade Escolar para o enfrentamento das questões relacionadas com a indisciplina, violência, drogadição, e sexualidade precoce do corpo discente;
3.3. Fornecer aos professores e funcionários noções acerca da política da proteção integral prevista na
Constituição Federal e reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente;
3.4. Conscientizar alunos, pais e demais integrantes da comunidade escolar, para a condição peculiar da
criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento em todos os aspectos e vulneráveis aos acontecimentos que os cercam;
3.5. Diagnosticar carências e deficiências existentes na escola para a busca de definição das políticas
públicas na área da infância e juventude;
3.6. Diagnosticar as causas e problemas vivenciados em nossa escola;
3.7. Buscar soluções para as deficiências vivenciadas em nossa escola/sociedade.
4. METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos acima definidos serão estipuladas em consonância com a bibliografia citada
no item 7 (deste projeto), ações, as quais irão ser monitoradas pelo Professor Mediador Escolar e Comunitário
da Unidade Escolar. Dentre elas podemos elencar:- Aproximar pais ao trabalho pedagógico;
- Apresentar a escola e os funcionários à família;
- Entrevista com pais e alunos – Conhecer com quem se trabalha;
- Assegurar a participação no Projeto Político Pedagógico;
- Atitudes focadas no processo de ensino;
- Reuniões em horários adequados aos pais – Respeito aos que trabalham fora;
- Comunicação e Organização adequada aos diferentes segmentos da escola;
- Melhorar o convívio escolar;
- Visitar famílias dos alunos em casa;
- Promover atividades para estreitar vínculos de conivência.
5. PARCEIROS:
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- Diretoria Regional de Ensino de Fernandópolis;
- Conselho de Escola;
- Conselho de Classe;
- Associação de pais e Mestres;
- Grêmio Estudantil;
- Juizado da Infância e Juventude;
- Promotoria da Infância e Juventude;
- CRAS – Centro de Referência de Assistência Social;
- Conselho Tutelar.
6. EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROJETO
- Professor Mediador Escolar e Comunitário.
7. RECURSOS HUMANOS
- Direção;
- Coordenadores;
- Professores;
- Funcionários;
- Alunos;
- Pais.
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PROJETO PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLAR
JUSTIFICATIVA
Por ano, a Secretaria de Estado da Educação destina parte significativa do orçamento para a manutenção da escola. São gastos com reforma de instalações, conserto de equipamentos, pintura de parede, troca de
carteiras e cadeiras, entre outras despesas.
Porém, parte significativa desses recursos poderia ser economizado e investido em outros setores da
educação se não fossem os atos de vandalismo e de destruição do patrimônio escolar.
Mesmo com o esforço da Secretaria de Estado da Educação em preservar o patrimônio escolar, diariamente, carteiras precisam ser consertadas, lousas substituídas e paredes repintadas por conta de atentados contra o patrimônio público escolar. É um prejuízo que poderia ser evitado se houvesse mais conscientização de
alunos e comunidade para protegê-los e preservá-los.
Mais do que conscientizar sobre a importância de cuidar da escola, o projeto busca unir docentes, pais
e comunidade na luta pela preservação dos bens que pertencem a todos.
A idéia é aproveitar para discutir didaticamente o problema e propor ações que transmitam o sentimento comum de proteção da escola, transformando a comunidade em guardiã do prédio escolar.
A instituição deste projeto vai fortalecer os laços da comunidade com a escola. Com a redução dos gastos para reparar o patrimônio público.
Como exposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o tema cidadania deve permear todas as ações
praticadas na unidade escolar, formando um aluno participativo das causas sociais.
OBJETIVO
Esclarecer, orientar, alertar e conscientizar sobre a importância da proteção e preservação do patrimônio público escolar.
Implementação de atividades pedagógicas e práticas que vislumbrem a promoção do sentimento de
pertencimento da comunidade em relação à unidade escolar.
Alertar sobre as conseqüências legais geradas pela depredação e pichação do patrimônio público escolar.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Durante o ano letivo
PÚBLICO ALVO
Alunos matriculados no Ensino Fundamental (ciclo II) e Ensino Médio
METODOLOGIA
Preservação do Patrimônio Público Escolar deverá incluir, entre outras, as seguintes atividades:
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I- campanhas institucionais nos meios de comunicação, com mensagens sobre os gastos públicos com
a pintura, a reforma, o conserto e a compra de móveis e equipamentos para as escolas pichadas e/ou depredadas,
bem como as conseqüências legais previstas por danos ao patrimônio público;
II- confecção de cartazes, folderes e materiais didático-informativos, com mensagens que incentivam,
esclareçam, alertam, orientam e conscientizam sobre a importância da proteção e preservação do patrimônio
público escolar;
lll- concursos, exposições e premiações de trabalhos estudantis sobre o tema “preservação e proteção
do patrimônio público escolar”;
IV- mutirões de limpeza, pintura e conserto de cadeiras, carteiras, lousas e demais utensílios, equipamentos e instalações escolares;
V- parcerias com associações de pais e mestres, alunos, professores, funcionários, grêmio estudantil,
VI- incentivos ao trabalho voluntário nas escolas, com ações direcionadas à recuperação do patrimônio
público escolar depredado e/ou pichado;
VII- outras ações e procedimentos lícitos e úteis para a consecução dos objetivos dessa semana.
AVALIAÇÃO
Será realizada continuamente, com primazia as relações interpessoais (alunos x professores x alunos)
com instrumentos diversificados, registrando na ficha individual de acompanhamento seus avanços e dificuldades, redirecionando o trabalho quando necessário.
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As aulas de Atividades Curriculares Desportivas – ACD -, são ministradas por professores
portadores de licenciatura plena em Educação Física, em número de três (3) ou duas (2) sessões semanais, fora
do horário regular de aulas dos alunos, para turmas de no mínimo vinte e cinco (25) alunos em cada turma, alunos estes agrupados por idade (categorias), gênero e modalidades. Com esta iniciativa a SEE procura ao mesmo
tempo proporcionar um treinamento organizado àqueles alunos-atletas que demonstram habilidades específicas
para os diversos esportes, bem como garantir que durante as aulas regulares de Educação Física todos os alunos
possam participar sem a preocupação com o desempenho, uma vez que não existe a necessidade de se sobressaírem para obter a atenção especial dos professores. Com esta medida é garantido o princípio da inclusão nas aulas
regulares de Educação Física uma vez que a “especialização” é reservada às turmas de ACD.
As modalidades das turmas de ACD são: Atletismo, Basquetebol, Capoeira, Damas, Futsal,
Handebol, Ginástica Artística, Ginástica Geral, Ginástica Rítmica, Judô, Voleibol, Tênis de Mesa e Xadrez. Todas essas modalidades podem ser desenvolvidas para alunos de cinco (5) categorias, a saber: pré-mirim (de alunos
até 12 anos) Mirim (de alunos até 14 anos) Infantil (de alunos até 16 anos) Juvenil (de alunos até 18 anos) e Livre
(de alunos de diversas idades, inclusive com 19 anos ou mais). Existem turmas masculinas e femininas de todas
as modalidades, sendo que em algumas como Xadrez, Damas, Tênis de Mesa, Atletismo, Ginástica Artística,
Ginástica Geral e Ginástica Rítmica, existe a possibilidade da formação de turmas mistas.
PÚBLICO ALVO
Alunos-atletas que demonstram habilidades específicas para os diversos esportes
OBJETIVOS GERAIS
Propiciar o adolescente a desenvolver a capacidade de utilizar o raciocínio lógico, através da
concentração, imaginação, atenção e a criatividade, como forma de comunicação, expressão e desenvolvimento
da mente humana.
Desenvolver os aspectos cognitivo, afetivo, social e domínio motor do educando.
Cuidar dos adolescentes como um ser global, garantindo uma aprendizagem onde nos quais
o aluno possa experimentar e criar movimentos respeitando quaisquer que seja sua potencialidade, observando o
período de desenvolvimento do aluno, dando condições de participação igual a todos e oferecendo oportunidades para que ele transmita seus conhecimentos.
Preparar o adolescente para uma cidadania moderna, estimulando o desenvolvimento dos valores sociais.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Participar de atividades de natureza relacional, reconhecendo e respeitando seu desempenho
motor, bem como a de seus colegas, sem descriminar por características pessoais, físicas, sexuais e sociais;
Analisar, compreender e manipular os elementos que compõem as regras como instrumentos
de criação e transformação;
Compreender discutindo e estabelecendo relações nas atividades e seus fundamentos na prática e sua contextualização;
Apresentar comportamento de atenção e concentração no desenvolvimento das atividades
propostas;
Participar de atividades, estabelecendo relações equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando o desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminar por características pessoais,
físicas e sociais;
Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade na prática do jogo, buscando
encaminhar os conflitos de forma não violenta, pelo diálogo, e prescindindo da figura do árbitro;
Realizar atitudes demostrando cooperação em grupos nas disputas;
Apresentar alternativas teóricas e práticas para a solução de problemas de tática.
Capacitar os alunos a:


Organizar e adequar ciclos e sessões de treinamento físico e desenvolvimento psicomotor;



Dominar os elementos fundamentais dessas provas do Atletismo;



Transmitir os conhecimentos dessas provas em situação de ensino/aprendizagem;



Organizar pequenos eventos e competições;



Analisar as características intrínsecas de cada modalidade e avaliar os prós e contras de cada
estilo;

CONTEÚDOS
Proporcionar um treinamento organizado àqueles alunos-atletas que demonstram habilidades
específicas nas modalidades das turmas de: Atletismo, Basquetebol, Capoeira, Damas, Futsal, Handebol, Ginástica Artística, Ginástica Geral, Ginástica Rítmica, Judô, Voleibol, Tênis de Mesa e Xadrez. Todas essas modalidades podem ser desenvolvidas para alunos de cinco (5) categorias, a saber: pré-mirim (de alunos até 12 anos) Mirim (de alunos até 14 anos) Infantil (de alunos até 16 anos) Juvenil (de alunos até 18 anos) e Livre (de alunos de
diversas idades, inclusive com 19 anos ou mais).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS


Aulas práticas e teóricas;



Orientações adequadas individuais e coletivas;



Utilização de filmes relacionados ao conteúdo;



Atividades que explorem os movimentos básicos da atividade proposta;
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Exercícios que propiciem atenção, concentração e criatividade;



Atividades relacionais, que envolvam desde habilidades e capacidades até conceitos

e atitudes, a partir das quais as competências individuais podem avançar, na medida em
que precisam se adaptar, negociar com as contingências do contexto de relação interpessoal;
METODOLOGIA GERAL
Conduzir o aluno através da metodologia mediadora do conhecimento desenvolvendo a
construção do seu próprio conhecimento através de ações significativas, sendo o professor o mediador do processo ensino-aprendizagem.
Conduzindo e ampliando suas descobertas, oferecendo condições para que ele avance.
Respeitando seu ritmo na aprendizagem e partindo sempre daquilo que ele já sabe e dando
seqüência no conteúdo a ser desenvolvido e ampliando seus conceitos.
Desafiando a curiosidade do aluno e incentivando a sua investigação onde o professor participa como informante no processo de formação pelo qual o aluno passa.
AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua através de observação, acompanhamento e verificação dos registros escritos das atividades desenvolvidas pelo aluno, considerando-o um agente de cultura, um ser criativo e
criador e sendo assim será avaliado não somente o produto, mas principalmente o processo para garantir continuidade e revisão do trabalho sempre que se constarem deficiências.
Dessa forma o registro da avaliação se concretizará no final de cada bimestre, onde serão
considerados os seguintes aspectos:
Criatividade.
Clareza na colocação das idéias, nas atividades e na exposição de fatos dados.
Pensamento crítico.
Empenho e dedicação às atividades propostas individualmente e em grupos.
Participação ativa.
Provas práticas: proficiência dos gestos desportivos específicos e de capacidade física básica.
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PROJETO LIBRAS
Justificativa
É possível notar avanços significativos no reconhecimento e aceitação da Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS), como sistema de comunicação da comunidade surda brasileira. Caracterizada como modalidade de comunicação gesto-visual, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS foi reconhecida pelos órgãos públicos
e federais, como meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas no Brasil (Lei no. 10.436, de 24 de
abril de 2002). Sabe-se que por várias décadas, a educação dos surdos restringiu-se aos espaços segregados de
ensino e que a Língua de Sinais foi proibida e desprestigiada durante um grande período da historia. Mas recentemente, a partir da Política de Educação inclusiva, pode-se verificar pessoas surdas chegando às Universidades,
cabendo aos espaços públicos adequarem-se às necessidades especiais desta população.
Público alvo
Diante dessas mudanças que vêm ocorrendo no cenário da educação e inclusão do indivíduo
surdo na sociedade de um modo geral, este projeto visa a divulgação da Libras, a capacitação dos profissionais
que estão envolvidos diretamente com os surdos, e uma oportunidade aos alunos ouvintes, em aprender essa
língua para se comunicarem e fazerem parte também dessa comunidade surda e conhecer as particularidades do
individuo surdo.
Objetivo geral
- Reconhecer a legitimidade da Libras como outra língua, além de enfatizar sua importância na constituição da identidade, da cultura e da comunidade dos surdos, para que professores, alunos e funcionários da
escola compartilhem a mesma língua. Dando, assim, oportunidade aos alunos surdos de defenderem seus direitos
e conhecerem seus deveres como cidadão, em igualdade de condições na vida em sociedade.
Objetivo específico
-Propor uma reflexão sobre a cultura e a identidade dos surdos;
-Refletir sobre o aluno surdo no convívio escolar e social e os processos de inclusão;
-Conhecer e explorar as metodologias de trabalho com surdos;
-Quebrar paradigmas do preconceito e da indiferença;
-Mostrar as diversas possibilidades para exercer uma satisfatória comunicação com os surdos;
- Amenizar as barreiras comunicacionais entre surdos e ouvintes.
Fundamentação Teórica
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A falta de acesso a língua de sinais pelo surdo é um dos responsáveis pelo fracasso dos mesmos em vários aspectos, é o que diz SÀ:“O que observamos na atualidade continuam sendo esporádicos exemplos de sucesso
educacional e um enorme contingente de surdos sem acesso à leitura, à escrita, a oralização, e, não raro, até mesmo a Língua de
Sinais Brasileira. Este fato ocasiona grandes barreiras que dificultam sua inserção na dimensão do trabalho, a concretização de sua
cidadania, o desenvolvimento de suas potencialidades e sua efetiva realização como indivíduo”. (SÁ, 1999, p.25).

É para que

isso ocorra de forma efetiva não basta somente os surdos dominarem essa língua, mas também a comunidade
majoritária que o cerca é o que diz SACKS a seguir: “As crianças surdas precisam ser postas em contato primeiro com pessoas fluentes em língua de sinais, sejam seus pais, professores ou outros. Assim que a comunicação por sinais for aprendida - e ela
pode ser fluente aos três anos de idade - tudo então pode decorrer: livre intercurso de pensamento, livre fluxo de informações, aprendizado da leitura e escrita e, talvez, da fala, não há indícios de que o uso de uma língua de sinais iniba a aquisição da fala. De fato,
provavelmente ocorre o inverso”. (SACKS, 1998, p.44)
Ações
- Feira da Educação Especial;
- Depoimentos em vídeos, dos alunos surdos e de suas famílias;
- Confecção de um mural informativo sobre as deficiências;
- Confecção de placas informativas dos locais da escola em LIBRAS;
- Orientações aos professores em ATPCs e no cotidiano das aulas;
- Orientações aos alunos surdos sobre o processo da inclusão e o papel do professor interlocutor;
- Gincana de LIBRAS com as salas que tem alunos surdos inclusos;
- Teatro com os alunos surdos;
- Aulas de LIBRAS para os alunos ouvintes;
- Palestra: “LIBRAS e o Mercado de Trabalho”, para os alunos do 3º ano do Ensino Médio.
Resultados Esperados
- Espera-se que alguns mitos e paradigmas do preconceito e indiferença sobre os surdos tenham
sido superados e quebrados;
- Que a comunidade escolar reconheça aspectos da cultura e da identidade surda que se diferenciam em vários aspectos da ouvinte;
- Que alguns membros da comunidade escolar sejam capazes de desenvolver uma comunicação
satisfatória com os surdos;
- Que os professores e funcionários tenham desenvolvido uma análise critica sobre a inclusão do
surdo na sociedade e na educação.
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AVALIAÇÃO
Será realizada continuamente e com primazia as relações de novos aprendizados (alunos x professores x alunos) com instrumentos diversificados, registrando na ficha individual de acompanhamento seus avanços e dificuldades, redirecionando o trabalho quando necessário.
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PROJETO PREVENÇÃO NA ESCOLA
Qual seria o papel da escola no enfrentamento de um problema tão amplo e disseminado como o consumo de
drogas?
1 – É na adolescência que as pessoas realizam maior número de experiências. Essa é a clientela das escolas.
2 – A escola é o espaço no qual os adolescentes vivem muito tempo de suas vidas.
3 – A escola é um ambiente privilegiado para reflexão e formação de consciência.
4 – A escola sempre teve sob sua responsabilidade papéis culturais.
Essa não é, entretanto, uma responsabilidade exclusiva da escola. Como instituição educacional, a atuação da
escola dirige-se ao conjunto dos alunos, a chamada “prevenção universal”. Cabe especificamente à escola participar do trabalho de prevenção primária, ou seja, antecipar-se à experimentação, por meio de ações com o objetivo
de evitar problemas decorrentes do uso de risco.
Os educadores devem estar conscientes, no entanto, de que existem, entre os alunos, aqueles que já têm problemas com o uso de drogas. Para eles, podem ser previstas ações de prevenção secundária, às vezes, fora da sala
de aula, procurando reverter o processo ou evitar que o uso se torne crônico, agravem-se seus danos ou se torne
dependência.
Não se trata, portanto, de um trabalho pontual diante da constatação de consumo de drogas naquela unidade
escolar, mas de uma decisão de atuar na formação integral dos alunos de acordo com as circunstâncias do mundo
de hoje, sendo o uso indevido de drogas um dos aspectos a considerar.
Nesse contexto, é importante que a escola, ao fazer um programa de prevenção:


defina seus objetivos;



estabeleça suas metas;



trace estratégias coerentes com a filosofia da escola;



avalie suas ações.

O enfoque de “redução de danos”, em oposição a “guerra às drogas” sustenta-se como mais realista, uma vez
que não é possível nem desejável eliminar todas as formas de substâncias psicoativas da sociedade, e mais eficaz,
porque é possível diminuir problemas sérios relacionados a acidentes e doenças, mediante o uso de determinadas
drogas, como o álcool e certos medicamentos, por exemplo.
Os adolescentes dificilmente se sensibilizam com abordagens do tipo “diga não às drogas”, “droga mata” ou que
mostrem pessoas “no fundo do poço”. São próprias dessa faixa etária fantasias de onipotência, pensamentos
como “isso não vai acontecer comigo” e “eu paro quando quiser”.
O trabalho de prevenção terá mais probabilidade de sucesso se:


for integrado ao currículo escolar;
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for desenvolvido cooperativamente;aproveitar os diferentes recursos humanos e materiais da escola e da
comunidade em que ela está inserida;



usar espaços já criados ao invés de tentar encontrar novos espaços, o que favorece a aceitação das intervenções propostas;



planejar ações que possam ser desenvolvidas com continuidade;



envolver toda a escola gradativamente;



preparar bem os professores para lidar com seus medos e preconceitos;



respeitar a cultura específica da comunidade;



identificar os fatores de risco dentro da sua realidade.

“Mas não é possível trabalhar a questão na escola como se ela fosse uma ilha”.
O reconhecimento dos fatos e mitos a respeito do assunto, da situação real de uso e abuso de drogas em diferentes realidades, assim como as idéias e sentimentos dos alunos, da comunidade escolar e dos pais a respeito do
assunto precisam ser considerados” (BRASIL, 2000).
As ações preventivas na escola podem ser orientadas por diferentes modelos, que não são excludentes entre si,
constituem guias de ação e sua combinação e adaptação são altamente desejáveis para melhor servir à realidade
local. São eles:
1. conhecimento científico;
2. educação afetiva;
3. oferta de alternativas;
4. educação para a saúde;
5. modificação das condições de ensino.
Vejamos cada um deles:
Modelo

Objetivo

Ação

Sugestões

Propõe o fornecimento de 1. oficinas e de- Filmes: O informante – 1999 – dir. Michael Mann, TrainsConhecimento científico

informações de modo im- bates com pro- potting, Doping
parcial e científico. A partir fissionais
das informações, os jovens saúde;
poderiam
decisões
bem

de Livros: - 1. Liberdade é poder decidir – sobre drogas –, de
Maria de Lurdes Zemel e Maria Eliza Lamboy, editora

tomar 2. leitura de li- FTD S.A. – São Paulo, 2000.
conscientes

e vros;

2. Doces Venenos: conversas e desconversas sobre dro-

funda- 3. discussão de gas, de Lygia R. Aratangy, editora Olho Dágua – São Pau-

mentadas sobre as drogas.

filmes.

lo, 1991.
3. Drogas – Mitos e Verdades, de Beatriz Carlini-Cotrim,
editora Ática, 1997.
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Parte da observação, de que os Procedimentos que devem ser iniciados Serviços de orientação educaciojovens mais bem estruturados e na infância, visando a melhorar ou a de- nal para desenvolver a afetividade
menos vulneráveis, do ponto de senvolver no jovem:

e a auto-estima; atividades gru-

vista psicológico, estão menos - a auto-estima;

pais organizadas para cuidar da

sujeitos a abusar de drogas.

- a capacidade de não se envolver no uso integração, participação e lideproblemático;

rança grupal. O próprio projeto

- a habilidade de decidir e interagir em pedagógico da escola deve preogrupo;

cupar-se com esses procedimen-

- a capacidade de lidar com a ansiedade e tos e incorporá-los ao cotidiano.
a frustração;
- a capacidade de resistir a pressão de
grupos.
Trata da oferta de desafios, - Criação e gestão de atividades empresa- Torneios esportivos, criação e
Oferta de alternativas

prazeres e realizações propor- riais;

gestão de hortas comunitárias ou

cionadas por outros meios que - orientação escolar para alunos mais cooperativas de produtos ou
não incluam o consumo de jovens;

serviços. Atividade de monitoria

drogas.

- práticas esportivas desafiadoras;

ou ajuda mútua, com alunos mais

- atividades artísticas variadas.

adiantados auxiliando os mais
atrasados ou alunos de séries
mais

adiantadas,

devidamente

preparados.
Pôr a educação a serviço de Pretende formar um cidadão consciente A discussão de temas gerais, couma vida saudável.

em relação aos riscos que o cercam e com mo importância da água no pla-

Educação afetiva

capacidade de escolher uma vida mais neta, poluição, trânsito; atividasaudável.

des de plantio ou aproveitamento
de alimentos; cuidados com o
corpo (desde escovar os dentes,
lavas as mãos antes das refeições
até fazer sexo seguro).
Obs: Essas atividades podem ser
desenvolvidas desde a educação
infantil.
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Modificação

A preocupação recai na formação - As iniciativas devem ser in- Melhorar a condição de ensino

das condições integral do jovem, não apenas na tensas e duradouras; - as a- inclui autorizar o professor, crede ensino

prevenção ao uso indevido de ções devem começar na pré- dibilizar o conhecimento e resdrogas

escola e envolver pais e a co- peitar o aluno.Esse modelo tem
munidade.

seis orientações básicas, que podem ser aplicadas em conjunto:
a - modificação das práticas de
ensino;
b - melhoria da relação professor-aluno;
c - melhoria do ambiente escolar;
d - incentivo ao desenvolvimento
social;
e - oferta de serviços de saúde;
f - envolvimento dos pais em
atividades curriculares.

O foco principal do trabalho da escola deve ser a reflexão, contribuindo para a visão crítica das situações e dos
problemas e para o desenvolvimento da autonomia e da capacidade de escolha dos adolescentes.
O trabalho de prevenção na escola não surge, portanto, de uma necessidade localizada, não pretende reprimir os
adolescentes, nem ensiná-los a “dizer não às drogas” ou fazer terrorismo sobre uma “tragédia iminente”. Também, não se trata de acumular mais uma tarefa no já sobrecarregado cotidiano do professor. A prevenção ao
abuso de drogas é uma tarefa integrante da sua função educacional, fazendo parte do seu projeto pedagógico.
Quando compartilhada pelos educadores, pode ser percebida num contexto de construção da responsabilidade
social do grupo de alunos.
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PROJETO – INCLUSÃO E CIDADANIA - "A FORÇA DE VONTADE DO SER HUMANO QUEBRA QUALQUER BARREIRA"
Natureza Prioritária da ação (saúde, filantropia, cultura, desenvolvimento de comunidade,
esportes, meio ambiente, ou outras). Inclusão dos alunos portadores de necessidades especiais e com dificuldades
de aprendizagem.
Histórico do surgimento do projeto:
A escola foi adaptada fisicamente para receber alunos portadores de necessidades físicas especiais desde o ano de 2002 com rampas e banheiros especiais. Em 2005 fizemos foi feita parceria com a APADAF (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes auditivos de Fernandópolis) que escolheram a escola para
receber dez alunos surdos da entidade em condições de continuidade de estudos do Ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino Médio de Fernandópolis e Região com o intuito de não separar o grupo de estudantes para
facilitar o acompanhamento dos seus estudos pela entidade e capacitação de profissionais.
Os professores e alunos passaram a vivenciar uma situação “difícil” no dia-a-dia, pois a dificuldade de comunicação é muito grande. Os alunos deficientes físicos sabem falar, ler e se comunicar na nossa
linguagem escrita, mas os surdos usam a linguagem das imagens. Linguagem esta que não fazia parte do nosso
cotidiano e apesar da lei garantir a presença de intérprete/interlocutores, ainda não conseguimos garantir a todos
os alunos a presença deste profissional. Ficando assim a comunicação em sala de aula um tanto quanto prejudicada, principalmente a dúvida do professor em saber se o aluno realmente consegue acompanhar.
Assim, surgiu a necessidade da elaboração desse projeto, visando à melhoria da relação professor/aluno, aluno/aluno, aluno/funcionário, pais/filhos, comunidade escolar/escola e enriquecer o trabalho
pedagógico da escola para todos os alunos.
Não medimos esforços para desenvolver as ações presentes neste Projeto. Mais do que reflexão e ação sobre fatos ou práticas do cotidiano da escola, o “Projeto”, busca conscientizar e propor ações concretas desenvolvendo na comunidade escolar a cooperação, a solidariedade, o respeito às diferenças, o auxilio ao
próximo, a cidadania, o diálogo entre os alunos, no sentido de harmonizar o progresso individual e coletivo com
a eminente necessidade de resgatar os valores humanos houve a necessidade deste e contamos com os nossos
educadores, funcionários, parceiros e voluntários possibilitaram o desenvolvimento de atividades diversificadas,
significativas e motivadoras buscando enriquecer e dinamizar o processo ensino aprendizagem, melhorar o relacionamento humano e priorizando a educação.
As ações desenvolvidas no PROJETO "A FORÇA DE VONTADE DO SER HUMANO QUEBRA QUALQUER BARREIRA" têm como meta principal promover a solidariedade, o resgate da
cidadania e a recuperar os valores humanos tais como respeito e ética. E com isso despertar um novo olhar as
diferenças, valorizar o ser humano em seu todo, propiciar reflexão e análise das diversidades culturais e sociais e
também a interação entre Escola/Comunidade, valorizar a bom relacionamento, saber ouvir o adolescente.
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É de grande importância a oportunidade de oferecer aos alunos esse trabalho de conscientização, um estímulo aos alunos e propulsora de saberes, pois sabemos que a aprendizagem se dá em todos ambientes e consideramos este um ambiente propício para o resgate da cidadania.
Professores responsáveis pela coordenação dos trabalhos:
Todos os professores que ministram aulas nas salas de alunos portadores de necessidades especiais sob a coordenação dos professores coordenadores e professores interlocutores.
METODOLOGIA UTILIZADA - Diagnóstico da situação trabalhada:
Inclui definição da situação principal a ser trabalhada e que etapas foram seguidas para a análise e diagnóstico desta situação - estudos, pesquisas, bibliografias, análise de políticas públicas já existentes voltadas ao atendimento da situação, identificação de âmbito de poder público responsável etc...
- Construção do conhecimento, por meio de pesquisa, textos, vídeos, explanação e problematização, buscando enfocar a inclusão social dos alunos portadores de necessidades especiais através de palestras, visitas às instituições, encontros, pesquisas em sites, livros, revistas e visitas nas associações (APADAF,
ADVF, APAE).
- Contextualização dos conhecimentos adquiridos em todas as disciplinas envolvidas (antes,
durante e após as ações do projeto) e resgate dos conceitos comprovados durante as visitas.
- Socialização dos conhecimentos adquiridos através de relatórios, resumos, folder explicativos, fotos, painéis e mostras.
-Leituras diferenciadas (verbal e não verbal)
-Discussão e debates em grupos
-Atividades individuais e ou em grupos;
-Leituras diferenciadas;
-Filmes com temas: Deficiências Físicas, Auditivas, Mentais e Visuais.
-Sala de informática com softwares específicos em libras e braile.
Estabelecimento de objetivos.
OBJETIVOS PRINCIPAIS
•Melhorar as relações interpessoais.
•Valorizar o protagonismo juvenil.
•Desenvolver a competência leitora e escritora dos alunos portadores de necessidades especiais.
•Desenvolver a competência leitora e escritora nas diversas linguagens (plástica, literária e
não literária) em libras e braile.
•Preparar os educandos com necessidades especiais para viver em sociedade
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•Oportunizar contatos com o mundo “externo” da arte e da cultura
•Estimular os educandos portadores de necessidades especiais a conquistar sua cidadania,
•Valorizar a auto-estima
•Promover a inclusão social
•Integrar as áreas de conhecimentos para o desenvolvimento de competências e aprimoramento de habilidades.
•Desenvolver nos educandos atitudes de respeito as diferenças, através de atividades significativas
Objetivos secundários.
- Utilizar as mídias para produção de textos em diferentes linguagens;
- Promover e incentivar na UE, a utilização de práticas inovadoras, metodologias diversificadas e intensificação do uso das TICs, para a melhoria da qualidade do ensino;
- Possibilitar o desenvolvimento de habilidades de leitura, produção de diversos tipos de textos, interpretação de textos e dados, cálculos, através de atividades contextualizadas.
Planos de ação estabelecidos. - refere-se ao planejamento do trabalho.
A partir dos temas desenvolvidos serão realizadas as seguintes ações:
- Pesquisas em diversas fontes;
- Atividades com diferentes tipos de textos e vídeos;
- Elaboração do roteiro das visitas nas associações
- Visitas às associações (APADAF, ADVF, APAE e Classes Especiais)
- Utilização da S.A.I. para uso dos softwares (Windows, Word, PowerPoint e Internet);
- Aperfeiçoamento da linguagem verbal: falada e escrita - utilizando o material em Libras
APADAF e em braile da ADVF.
- Estudo do Dicionário de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) - Cds fornecidos pela
APADAF e comprados pela escola.
- Estudo do Dicionário em Braile
- Organização de danças - utilizando LIBRAS e expressão corporal;
- Organização de uma peça de Teatro - técnicas e exercícios corporais e expressão para montagem de um espetáculo.
- Atividades físicas
- Jogos de Xadrez, trilha, ping-pong, damas e outros (com alunos portadores de necessidades
especiais)
- Jogos de raciocínio para melhorar o desempenho dos alunos
- Instalação de Programas específicos na S.A.I. para uso dos alunos portadores de necessidades especiais.
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- Realização de entrevistas com alunos portadores de necessidades especiais, família e comunidade.
- Coleta de dados, objetos, fotos e documentos;
- Produção de documento em PowerPoint após o levantamento de dados, análise de fotos e
síntese das entrevistas;
- Realização de encontros cultural com as associações, família, professores, alunos, funcionários e comunidade,
evidenciando os fatos através da organização de painéis, atividades realizadas pelos alunos, danças, dramatização
- Pesquisas em revistas, jornais, internet para conhecimento, reflexão e análise e produção de
informações;
- Debates e seminários;
- Criação do site da escola para divulgar os projetos;
- Criação de correio eletrônico, para troca de informações, entre escolas, etc...
- Danças e teatros
- Confecção maquetes e painéis;
- Exposição Cultural, as atividades serão apresentadas a toda a comunidade.
Operacionalização do projeto. Refere - se ao "fazer" propriamente dito - é o modo de operação do projeto.
Narre as ações e experiências dos alunos, professores e comunidade para o alcance dos objetivos finais. Seja
objetivo (a) nesta análise.
AÇÕES
PALESTRAS
- RESPEITO
- FALANDO SOBRE SAÚDE
- TIPOS DE DEFICIÊNCIAS
- CARNAVAL
- MOMENTO DE ESTUDO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
- MENSAGEM EM BRAILE
- PARCERIA ADVF, APADAF e PROFESSORAS DE CLASSES ESPECIAIS NOS ATPC (HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO), ORIENTAÇÕES PARA OS EDUCADORES.
- POLÍCIA MILITAR
- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS FALANDO SOBRE DEFICIÊNCIA AUDITIVA E VISUAL
- ATIVIDADE EM GRUPO
- DIA MUNDIAL DA SAÚDE
- ALUNOS DO ENSINO MÉDIO ALERTANDO A COMUNIDADE
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- PÁSCOA
- GREMIO E PROTAGONISMO JUVENIL
- S.A.I. (SALA AMBIENTE DE INFORMÁTICA)
- APRENDENDO LIBRAS
- O AMOR NÃO TEM COR
- JOGOS DE RACIOCÍNIO
- ATIVIDADES DE ALONGAMENTO E RELAXAMENTO
- DIA DO ESTUDANTE
- MOMENTOS DE ALEGRIA – APAE VISITA NOSSA U.E.
- TEATRO NA ESCOLA
- VISITA - ASILO
- ANIVERSÁRIO DA ESCOLA
- PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESCOLAR
- GINCANA CULTURAL
- CONFRATERNIZAÇÃO
- SERESTA DA 3ª IDADE
- HOMENAGEM DO ENSINO MÉDIO AOS EDUCADORES
- FEIRA CULTURAL - TEMA TRANSFORMAÇÃO
Parcerias firmadas para viabilização do trabalho - (entidades da comunidade, outras escolas, empresas, órgãos do poder público)


JUIZ



PROMOTOR DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE



CONSELHO TUTELAR



APADAF



PROFESSORES DE CLASSES ESPECIAIS



ADVF



APAE



FEF – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS



UNICASTELO



P.M.



COMUNIDADE



ALUNOS



PROFESSORES



FUNCIONÁRIOS
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EQUIPE DIREÇÃO



DER- Fernandópolis

Processo de avaliação de resultados:
Análise do alcance dos objetivos propostos/índices de avaliação;
- Mobilização da escola frente às ações do projeto
- Ação junto à comunidade
- Parcerias - visando alcance dos objetivos
- Apoio da Equipe Escolar, pais, colegiados e APM.
- Criatividade/ inovação
- Respeito às diferenças
Avaliação junto aos alunos participantes;
- Vivência social dos alunos
- Mudança de postura quanto à solidariedade humana, cooperação, respeito, resgate de valores, cidadania.
- Contribuições para posicionamento crítico do aluno frente ao tema ou situação estudada e
trabalhada
Avaliação junto aos professores participantes e direção da escola.
- Impacto social do projeto (em nº de beneficiados ou mudanças da postura pública do tratamento dos alunos portadores de necessidades especiais)
- Perspectivas futuras do projeto:
- Manutenção
- Ampliação
- Implementação de novas ações.
A prática da desmarginalização de portadores de deficiência deve ser parte integrante de planos nacionais de educação, que objetivem atingir educação para todos. A inclusão social traz no seu bojo a equiparação de oportunidades, a mútua interação de pessoas com e sem deficiência e o pleno acesso aos recursos da
sociedade. Cabe lembrar que uma sociedade inclusiva tem o compromisso com as minorias e não apenas com as
pessoas portadoras de deficiência. A inclusão social é, na verdade, uma medida de ordem econômica, uma vez
que o portador de deficiência e outras minorias tornam-se cidadãos produtivos, participantes, conscientes de seus
direitos e deveres, diminuindo, assim, os custos sociais. Dessa forma, lutar a favor da inclusão social deve ser
responsabilidade de cada um e de todos coletivamente.
Avaliação da População Atendida.
O projeto beneficia os alunos deficientes do Ensino Fundamental (ciclo II) e Ensino Médio
e cabe a todos profissionais de escolas especiais, de classes especiais, de salas de apoio a portadores de necessida-
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des especiais, aos teóricos da educação inclusiva, aos profissionais das escolas regulares e às equipes multidisciplinares e de saúde a função primordial da integração de ações, da otimização dos recursos e dos atendimentos,
da criação de canais de comunicação que considerem a questão da inclusão social como prioritária e anterior à
inclusão escolar.
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PROJETO: DANÇA NA ESCOLA
JUSTIFICATIVA:
Tendo em vista o interesse dos alunos pela dança, bem como a participação em atividades
extra-escolares e com espaço físico adequado, a escola, com a implantação desse projeto, possibilitará o ensino e
a prática da dança, sendo que tal procedimento implicará entre outros, no exercício da sociabilidade, da autoconfiança, no desenvolvimento das qualidades físicas básicas e principalmente da cidadania.
OBJETIVOS:
Desenvolver o ritmo, a expressão corporal, concentração, imaginação, criatividade, estimulando os recursos do corpo humano.
QUEM?
Alunos da Unidade Escolar
O QUE?
-

Objetivos da dança;

-

Ritmos variados;

-

Histórias da dança;

-

Recreações com ritmo;

-

Variações de sons.

QUANDO?
Durante o ano letivo.
COMO?
-

Aulas teóricas e práticas;

-

Filmes, clips, etc...

-

Aulas expositivas;

-

Recreações.

-

Danças de rua.

AVALIAÇÃO:
Ao termino almejamos que nosso aluno além do conhecimento adquirido consiga freqüentar
espaços sociais através da dança, exercendo bem seu papel de cidadão.
VOLUNTÁRIOS:
Alunos de graduação do Curso de Educação Física da Fundação Educacional de Fernandópolis;
Professores de Educação Física da Unidade Escolar.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

PROJETO: “TEATRO NA ESCOLA”
JUSTIFICATIVA
-

Criar possibilidades de expressão corporal, facial, do movimento da voz e do gesto.

-

Improvisar, atuar e interpretar personagens;

-

Atuar na conversação palco/platéia e compreender essa relação.

OBJETIVO
Apropriarem-se de saberes culturais e estéticos, inscritos nas práticas de produção e apreciação artísticas, fundamentais para a formação social do cidadão.
QUEM?
Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
O QUE?
A escolha da peça será de acordo com o grupo envolvido (professores/Alunos) através de
temas sociais e atuais.
QUANDO?
No decorrer do ano letivo.
COMO?
Sondagem dos alunos com aptidão.
Pesquisa e analise de dramatização escolhida.
Ensaios e atuação.
AVALIAÇÃO
Durante o processo, espera-se que o trabalho desenvolvido, contribua para o fortalecimento
de experiência sensível e inventiva e para o exercício da cidadania e da ética construtiva da identidade artística.
PROFESSORES:
- Artes;
- História;
- Educação Física e
- Ex-aluno da unidade Escolar.
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PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
JUSTIFICATIVA:
O grande crescimento populacional, a utilização cada vez maior dos recursos naturais e o
grande desenvolvimento tecnológico nos últimos dois séculos têm esgotado as reservas naturais e também as
energéticas do planeta. Como resultado da ação do homem, temos uma imensa produção de lixo e estamos cada
vez mais poluindo o ar, a água e o solo, chegando muito próximo do limite em que o planeta não mais seria capaz de suportar tal intervenção humana.
OBJETIVO:
Que o jovem de hoje, cidadão do amanhã, conscientize-se da necessidade da preservação do
ambiente, com posterior mudanças de atitudes e valores.
Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus
elementos e as interações entre eles, contribuindo para a melhoria do meio ambiente.
PARTICIPANTES:
Alunos, professores, professores sala de leitura, professor mediador, professores coordenadores, funcionários e direção
CONTEÚDO:
-

Ecologia

-

Meio Ambiente

-

Poluição Ambiental

-

Formação de Horta Medicinal

-

Jardinagem da Escola

DURAÇÃO:
Durante o ano letivo
METODOLOGIA:
Palestras, leitura, interpretação, discussão e debates de textos, vídeos e CD-ROM.
AVALIAÇÃO:
Debates, relatórios, painel, música e teatro. Durante e ao término das ações.
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PROJETO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
“Corpo humano meu amigo, feito para durar e ser cada vez melhor, mas
para isso é preciso dar amor, cuidar bem dele, evitar acidentes e a poluição, os agentes agressores, os combustíveis impuros e principalmente, exercitá-lo regularmente”.
Cláudio Gil Soares de Araújo

Objetivos
- Compreender conceitos e procedimentos básicos sobre atividade física, exercício, saúde e
qualidade de vida e como eles se relacionam.
- Participar de um programa de exercícios físicos.
- Valorizar a prática regular do exercício físico na promoção da saúde e na terapêutica de doenças crônico-degenerativas;
- Compreender o valor de sua atuação como agente de saúde ao promover a prática regular,
sistemática e saudável do exercício físico;
- Reconhecer as características do crescimento e do desenvolvimento e de sua relação com a
atividade física;
- Refletir sobre o valor de sua atuação profissional na promoção da saúde através do esporte
e do exercício físico.
- Aumentar o envolvimento da população com a atividade física
Conteúdos
- Atividades Físicas.
- Conceitos de atividade física, exercício, condicionamento físico e saúde e qualidade de vida.
Clientela
Alunos do ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino Médio, Professores, Equipe Direção,
Funcionários e Comunidade Escolar.
Período
Durante o ano letivo
Avaliação
Analise dos resultados com o grupo, avaliando se o tempo de prática e realização do programa foi suficiente para que cada um observasse alguma evolução no nível de aptidão física.
Elaboração de um folheto informativo, para ser distribuído à comunidade do entorno escolar, sobre os procedimentos básicos para a realização de um bom programa de exercícios físicos..
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PROJETO - SEXUALIDADE PRECOCE E SUA INFLUENCIA NA ESCOLARIZAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Os adolescentes estão iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo e as meninas brasileiras
estão menstruando precocemente. Vários fatores, desde o clima tropical e a alimentação do mundo industrializado até a erotização provocada pela permissividade dos programas de televisão levam a mudanças hormonais que
promovem o amadurecimento antecipado dos elementos ligados ao desejo sexual e ao aparelho reprodutivo dos
púberes. Em uma sociedade moderna, em que os pais trabalham fora e a escola é insuficiente para acompanhar o
desenvolvimento da sexualidade dos adolescentes, o problema torna-se preocupante, pois, por falta de informações, suas relações sexuais, sem proteção, podem resultar em gravidez indesejada, além de doenças sexualmente
transmissíveis.
Dados estatísticos estão preocupando pais, educadores e médicos, pois o índice de gravidez
de adolescentes cresceu 150% em relação às duas últimas décadas. No Brasil, uma entre cada cinco jovens de 15
a 19 anos já teve filho, descontadas aquelas que praticaram aborto.
OBJETIVOS:
Tentar impedir que a escolaridade destes adolescentes seja abalada pelo desinteresse pelas aulas, e em muitos casos truncadas precocemente abandonando os estudos, isto sem contar com os riscos que estas
meninas correm com relação à sua saúde física, mental e formação de sua personalidade.
QUEM? (PARTICIPANTES)
Todas as séries do Ensino Fundamental e Médio Regular e EJA.
O QUÊ? - METAS:
Procuramos estabelecer junto com nossos professores um projeto com a participação em especial dos alunos das salas onde percebemos um maior afloramento da sexualidade, pudéssemos esclarecer
sobre:
-

Os motivos da adolescência precoce,

-

A ansiedade, o medo dos pais que a sexualidade precoce provoca, as mentiras e estresse

-

Interrupção dos estudos e adiamento dos projetos de vida.

-

Instabilidade psicológica e insegurança.

-

Afastamento de algumas amizades.

que passa,

Causas da gravidez na adolescência:
-

Ausência de diálogo com os pais sobre vida sexual.

-

Início precoce das atividades sexuais, por influência da mídia e do grupo de amigos.

-

Confusão entre amor e sexualidade por parte de ambos os parceiros.

-

Falta de informações sobre reprodução.

-

Falta de informações sobre métodos anticoncepcionais.
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-

Resistência ao uso de preservativos.

-

Necessidade de auto-afirmação.

-

Rebeldia contra a família.

-

Falta de perspectivas pessoais e profissionais.

-

Ilusão de que por ser muito jovem ainda (imagem não perdida do "corpo de criança")

não é possível a gravidez.
Conseqüências psicológicas e sociais da gravidez precoce:-

Modificação do quadro familiar, pelo acréscimo de novas responsabilidades.

-

Adiamento da oportunidade de arrumar um emprego.

-

Insegurança financeira e temor do futuro.

A gravidez precoce, traz um risco tanto para a vida da mãe quanto para a do bebê. O parto é
mais complicado e, em geral, o recém-nascido de uma adolescente tem peso abaixo do normal, requerendo cuidados médicos especiais.
O aborto é a conseqüência mais grave da gravidez precoce, principalmente a prática clandestina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, dos 4 milhões de abortos praticados no Brasil, anualmente, 1
milhão ocorre entre adolescentes, das quais 20% morrem. O primitivismo com que são realizados é responsável
por infecções graves e esterilidade de muitas mulheres.
QUANDO?
Durante o ano letivo culminando em novembro.
COMO? (METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS)
-

Palestras, com profissionais especializados – assistentes sociais, psicólogos, médicos etc.

-

Pesquisas em livros, revistas, Internet e de campo para análise, debates e montagem de

trabalhos finais sobre temas específicos definidos como prioridade pelo grupo.
-

Uso de gravadores, filmadora, máquinas fotográficas para registrar e socializar informa-

ções levantadas pelos próprios alunos nas pesquisas de campo.
-

Entrevistas com garotas e garotos, pais e avós que vivenciaram alguma das situações es-

tabelecidas nas metas acima
-

Dramatizações e montagem de apresentações e painéis finais dos trabalhos, material e

informações coletadas.
AVALIAÇÃO
A avaliação ocorre durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, através da observação, compromisso e responsabilidade dos envolvidos, criatividade, desempenho e participação.
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Projeto “Garfo e Faca”

“A merenda se constitui um elemento importante, hoje, no que se refere à
escolarização de alunos de classes populares. Embora tenhamos clareza
que ela não deva se constituir o objetivo maior de busca da escola, não há
de se negar que o desemprego e os baixos salários dos trabalhadores acabaram por colocá-la em evidência na escola pública”.
Sandra dos Reis Pinho

Através do projeto “Garfo e Faca”, a “Saturnino Leon Arroyo” apresenta aos alunos da Unidade Escolar a possibilidade de redimensionar as ações desenvolvidas no cotidiano escolar, valorizando o Programa de Alimentação Escolar como estratégia de promoção da saúde; contextualizando as práticas de educação
nutricional numa perspectiva mais ampla de construção da cidadania e adequando os espaços relacionados à
alimentação (ex: cozinhas, refeitórios, cantinas), com vistas a torná-los mais coerentes com um ambiente escolar
saudável.
Justificativa:O projeto “Garfo e Faca”, com o intuito de fomentar o desenvolvimento de ações educativas
sobre alimentação e nutrição junto aos alunos do Ensino Fundamental (ciclo II) e Ensino Médio, surgiu no momento em que alunos do período noturno solicitaram junto à Direção da Escola, a possibilidade de trazerem
talheres de suas casas para as devidas refeições, já que na escola somente utilizavam colheres plásticas, dificultando o corte de carne e macarrão de forma satisfatória na condução dos alimentos. Assim observamos a necessidade de trabalhar a merenda escolar como o momento de aprendizagem, em que a escola possa mostrar aos seus
integrantes: A alimentação como direito humano e, portanto, como componente fundamental de
promoção da saúde;
 A segurança alimentar e nutricional, isto é, o acesso a alimentação adequada em quantidade e qualidade, como requisito básico para a afirmação plena do potencial de desenvolvimen-
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to físico, mental e social de todo ser humano;
 O reconhecimento de que a alimentação está situada em um contexto de vida, em um
processo histórico e é parte da cultura de um povo;
 Muitas famílias, hoje em dia já não têm o tempo disponível ou mesmo a vontade de
ensinar boas maneiras à mesa às suas crianças. Muitas das vezes, a família não faz as refeições
à mesa ou na mesma hora e, desta forma, pode ser difícil ensinar as crianças boas maneiras à
mesa;
 A participação ativa do sujeito e da comunidade no controle de suas condições de alimentação e saúde e;
 A formação social do educando, atualmente não pode prescindir do atendimento às exigências do mundo contemporâneo, que demandam acesso cotidiano à fontes de informações
educativas, valorativas e culturais, atualizadas e diversificadas, expandindo os horizontes e
limites do espaço formativo.
Objetivos:Subsidiar educadores em atividades pedagógicas sobre alimentação, saúde e nutrição no cotidiano escolar;
Promover a saúde da comunidade escolar divulgando hábitos alimentares e estilos de vida
saudáveis;
Valorizar a dimensão educativa do Programa de Alimentação Escolar;
Implantação de garfos e facas, bem como continuar com os pratos de louça;
Implantar balcão térmico “self-seruice” como instrumento do processo educativo dosando a
quantidade de comida com a fome.
Subsidiar profissionais de saúde da rede municipal na abordagem sobre alimentação saudável,
facilitando a integração local entre unidade de saúde e escola e;
Contribuir com o desenvolvimento global do aluno.
Temas enfocados
O projeto propõe a abordagem de sete temas definidos a partir das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.
São eles:

1 - Alimentação & Cultura – apontar os aspectos culturais da alimentação e relacionar a diversidade da culinária brasileira às características culturais de cada região do Brasil.

2 - Alimentação Saudável – valorizar a relação da alimentação com a saúde, partindo do
pressuposto da alimentação como direito humano, e informar sobre as características nutricionais dos diferentes
grupos de alimentos a fim de favorecer escolhas alimentares saudáveis.
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3 - Obesidade e Desnutrição – informar sobre uma alimentação saudável pode contribuir
para um peso saudável e melhor qualidade de vida, partindo do respeito às diferenças entre as pessoas.

4 - Atividade Física – estimular a prática de atividade física regular no cotidiano das pessoas
e relacionar esta prática a melhores condições de saúde e vida.

5 - Alimentação na Escola – incentivar a alimentação saudável na escola e valorizar o Programa de Merenda Escolar como uma estratégia de promoção de saúde da comunidade escolar.
6 - Segurança Alimentar e Nutricional – valorizar a alimentação como direito humano e
discutir a questão do acesso à alimentação em quantidade suficiente e com qualidade controlada em uma perspectiva de direito do cidadão e do consumidor.

7 - Cuidados consigo, com o outro e com o ambiente – apontar os principais cuidados
individuais para a promoção da saúde e incentivar o cuidado nas relações entre as pessoas e com o ambiente em
que convivem visando mais saúde e melhor qualidade de vida.
Ações/Metodologia
. Ensinar a sentar corretamente
Não se pode esperar que uma criança se sente logo de forma correta à mesa, é importante
que se comece a ensinar desde cedo, e com paciência, ir praticando esta forma de estar. Primeiro, a criança deve
conseguir estar sentada de forma correta, e em seguida, deve conseguir estar sentada sem os cotovelos pousados
na mesa. Para uma criança é muito difícil estar longos períodos de tempo sentada à mesa, portanto não obrigue a
este comportamento, apenas o necessário para a criança comer; depois ela pode ir brincar. Isto é uma
aprendizagem por fases, e de paciência, mas como em tudo, as crianças necessitam de ver fazer para aprender, e
copiam o que veem, por isso, vamos ser o primeiro exemplo de nossos alunos.
. Ensinar a dizer não de forma educada
Tal como é de extrema importância ensinar a dizer “obrigado(a)”, também é de extrema
importância ensinar o “não obrigado(a)” . Por vezes, uma criança quando está à mesa e lhe é perguntado se
pretende repetir algum alimento, ou surge outra situação semelhante, ela deve saber responder “não
obriagado(a)”. Assim devemos Ensinar nossos alunos a dizer não de forma educada: será a transmissão de uma
grande virtude.
. Ensinar a saber pedir
Em vez de nossos alunos irem por cima dos outros alunos para chegarem ao alimento que
pretendem, ensinaremos a pedir o que desejam. Por exemplo: “Podes passar-me o leite, por favor?”. Podemos
ensinar que a comida ou o pão se passa no sentido dos ponteiros do relógio, sempre pela direita; contudo se o
que se pede está logo ao seu lado esquerdo deve prevalecer o bom senso e ser a pessoa que mais perto está a
passar-lhe o que pretende.
. Ensinar a agradecer
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Os alunos devem agradecer pela refeição a quem a preparou e experimentar um pouco de
cada coisa. Se for visitar amigos ou familiares não quereremos que os nossos alunos digam que detestam aquela
comida e que pareçam ingratos. Portanto, prepará-los em casa/escola para saberem experimentar um pouco de
tudo e aprenderem agradecer a refeição a quem a preparou.
. Ensinar a colocar a mesa
Ainda que nos dias de hoje se coma de forma rápida, pelo menos os talheres, os pratos, os
guardanapos e os copos devem ser sempre colocados à mesa. O esforço de fazer as refeições em família deve ser
preservado, não só pelas boas maneiras em si, mas acima de tudo para tornar os momentos em família em
momentos fundamentais para o bom desenvolvimento emocional da criança. Como já citado no item
justificativa deste projeto, muitas famílias, hoje em dia já não têm a disposição, o tempo disponível ou mesmo
a vontade de ensinar boas maneiras à mesa às suas crianças. Muitas vezes, a família não faz as refeições à mesa ou
à mesma hora, e desta forma pode ser difícil ensinar as crianças boas maneiras à mesa. Com esta realidade é
necessário a escola solicitar que as crianças ajude seus familiares fazendo a mesa e ensinar-lhes onde devem
colocar os talheres (faca do lado direito, garfo do lado esquerdo e colher do lado direito), o guardanapo do lado
direito, copo em frente à faca..., neste momento estaremos implantando o uso de talheres, garfos e facas no
horário da merenda escolar. Para a concretização desta ação necessitaremos da parceria dos familiares na
aquisição destes utensílios de suma importância na educação integral de cada ser humano.
. Ensinar os alunos a saberem esperar
Em vez de cada um ir começando a comer conforme o tempo surge, ensinaremos os alunos a
esperar que todos estejam servidos para poderem começar a comer.
. Ensinar aos alunos Cuidados pessoais que devemos ter quando manipulamos alimentos
Os cuidados com a higiene na manipulação de alimentos são fundamentais para controlar a contaminação, evitando a formação de bactérias e problemas de intoxicação e doenças relacionadas.
Lavar sempre as mãos a cada troca de tarefa;
Manter as unhas aparadas e sem esmalte;
Prender sempre os cabelos e usar touca;
Não usar bijuterias (anel, alianças, brincos, etc);
Usar sempre um avental limpo sobre a roupa;
Não enxugar o suor com toalhas usada na cozinha;
Não experimentar a comida com as mãos ou dedos;
Não provar os alimentos com talheres que irão ser devolvidos na panela;
Não falar sobre os alimentos, espirrar, tossir, fumar ou assobiar;
Nunca manipular alimentos com ferimentos expostos, usar sempre um curativo.
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PROJETO RECUPERAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Atendendo a legislação atual, E.E. Saturnino Leon Arroyo no uso de suas atribuições e responsabilidades pedagógicas e considerando o princípio básico que fundamenta o processo de ensinar e aprender
e o respeito à pluralidade dos ritmos e características dos alunos; o compromisso da escola de atender a essa
pluralidade, proporcionando oportunidades que assegurem efetivamente aos alunos condições favoráveis à superação das dificuldades encontradas em seu percurso escolar; a análise das dificuldades de aprendizagem de alunos
nos domínios essenciais das habilidades de leitura e escrita e das estruturas matemáticas; o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentaram nas atividades e conteúdos desenvolvidos em anos anteriores e início de cada ano letivo elabora Projeto de Recuperação Paralela na seguinte conformidade:
- A partir do início de cada ano letivo;
- A todas as séries do Ensino Fundamental Ciclo II, e do Ensino Médio com desenvolvimento de atividades que deverão, prioritariamente, repor as estruturas lógico-matemáticas e lingüísticas, fundamentais
para que o aluno possa interagir com os conteúdos do currículo referentes a sua série e assim construir conhecimentos;
- Aos alunos com dificuldade de aprendizagem em leitura e escrita.

OBJETIVOS
Garantir aos alunos oportunidades de aprendizagem e promover contínuos avanços escolares redirecionando ações de modo a que os alunos superem as dificuldades diagnosticadas
Respeitar as necessidades e ritmos de aprendizagem diferenciada de cada aluno e aplicar atividades significativas e diversificadas para superação das dificuldades diagnosticadas
Desenvolver e / ou resgatar as competências e as habilidades necessárias à interação do aluno com os
conteúdos do currículo que vêm sendo trabalhados pelos docentes;
Retomar os conhecimentos ,saberes e conceitos não compreendidos pelos alunos .
PÚBLICO ALVO
- Todas as séries do Ensino Fundamental Ciclo II, e do Ensino Médio com desenvolvimento de atividades que deverão, prioritariamente, repor as estruturas lógico-matemáticas e linguísticas;
- Aos alunos com dificuldade de aprendizagem em leitura e escrita.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia proposta no Projeto de Recuperação está fundada na clareza dos compromissos e à
função de cada uma das partes envolvidas, professor e alunos, numa relação de ensino - aprendizagem.
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O procedimento das atividades desenvolvidas pelo professor deverá conduzir os alunos a
(re)construção do conhecimento com respeito ao tempo de aprendizagem de cada aluno , possibilitando também um trabalho individual de dificuldades .
As atividades previstas devem priorizar as situações de aprendizagens que levem os alunos a desenvolver habilidades e competências já esperadas pelo professor.
Professores devem estabelecer rotinas para cada tipo de atividades de modo que os alunos percebam
um ambiente ordenado e possam antecipar o que vai acontecer.
O desenvolvimento das aulas deve ser tranqüilo e sem descontinuidade de um conteúdo para outro, de
uma atividade para outra, de um momento para outro. Os Professores devem diversificar as atividades para os
alunos e utilizar-se dos diversos recursos didáticos disponíveis na UE e Diretoria de Ensino aplicando-os nos
ambientes da escola.

I - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA LÍNGUA PORTUGUESA
Através deste Projeto o professor deverá estimular interagindo e através do diálogo mediar o processo ensino
aprendizagem procurando sanar as dificuldades relacionadas com a escrita, leitura e interpretação de textos desenvolvendo as seguintes habilidades:

Alfabetização através da bagagem de conhecimento e produção dos próprios alunos.
a) Reproduzido através da fala a escrita observando os sons,
b) Ler apontando com o dedo indicador, a própria escrita;
c) Respeitar o campo semântico;
d) Uso de textos conhecidos;
e) Reproduzir na escrita objetos concretos do seu meio ambiente;
f) Continuidade das aulas, com os alunos pesquisando a própria escrita;
g) Usando as listagens como atividade critica nas aulas;
h) Procurar aproveitar a história dos alunos como conteúdo;
i) Criar HQ, com estas histórias; etc
j) Ler textos diversos (história em quadrinhos, literatura, noticiários, documentários, bibliografias diversificadas,
etc.).
l) Interpretar textos lidos e ouvidos.
m) Reproduzir (oral e por escrito ou através de dramatização e desenhos)
n) Produzir outros textos a partir dos textos trabalhados ou produzir seus próprios textos.
o) Adquirir o hábito e interesse pela leitura como forma de lazer.

II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA MATEMÁTICA
As atividades ou situações-problema serão organizadas visando a mobilização do aluno na
sua resolução. Os conteúdos presentes nas questões referem-se, no primeiro momento, aos mais indicados para
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que o aluno desenvolva as habilidades e competências já esperadas pelo professor deste aluno e constantes na
Proposta Curricular do Estado de São Paulo.
Alguns procedimentos são permanentes, ou seja, acontecem em todas as aulas, na seguinte
ordem, valendo os mesmos para atender um único aluno:
1º - Proposição de atividade e/ou situação-problema, individualmente adequada ao propósito
de abordar o conteúdo necessário e convenientemente colocado para despertar o interesse do aluno.
OBS: Conforme a atividade ou situação-problema proposta, a resolução é discutida em grupo, já no primeiro momento, porém a interação do professor é com cada aluno,
2º - Busca, pelo aluno, de uma resolução mental e sua representação, por escrito, utilizando
seus conhecimentos prévios e seus símbolos pessoais.
3º - A interação professor-aluno é mais intensa quando o professor percorre a classe e indaga
aluno por aluno o porquê de cada resolução e /ou representação. A postura do professor é sempre “acolher” as
explicações do aluno e, se for o caso, provocar dúvidas na resolução apresentada, fazendo perguntas (e não afirmando) que o faz pensar sobre o que fez. Esta estratégia é aplicada, mesmo que a resolução esteja correta de
modo que os alunos percebam que o importante é pensar sobre o que faz e não fazer por fazer. Ajuda também o
professor avaliar se o aluno está apenas repetindo um procedimento de resolução que não compreende, mas que
memorizou.
4º - As resoluções são socializadas entre os alunos, podendo ser dupla comparando suas respostas e resoluções ou através de alguns alunos apresentando suas resoluções na lousa. Pergunta-se sempre se
eles modificariam sua resolução inicial e por que. Provoca-se discussão e evita-se dar explicações neste momento,
até perceber que todos compreenderam o raciocínio, aprendendo o máximo com os colegas.
5º Se entre as resoluções dos alunos não apareceu nenhuma resolução convencional, agora
é hora de explicar como se utiliza a linguagem matemática para se obter uma comunicação precisa e objetiva.
As demais atividades propostas variam, mas têm como orientação metodológica geral a construção do conhecimento.
De modo geral, estes procedimentos junto aos alunos, com dificuldade em Matemática, têm
duas finalidades principais: oferecer uma nova dimensão da Matemática, onde ele é capaz de construí-la, sem
temor, isto é, começando pela liberdade de representação subjetiva das suas idéias matemáticas e uma ampliação
dos seus conhecimentos sobre matemática.
Qualquer que seja a atividade proposta ao aluno, a avaliação será constante, gerando um ciclo
de procedimentos, aproximadamente assim:
- análise das produções dos alunos,
- planejamento de didáticas segundo necessidades observadas,
- análise da adequação de uma dada atividade, considerando um grupo específico de alunos,
- verificação do atendimento aos objetivos previamente definidos.
- novamente análise da produção dos alunos e replanejamento...e assim sucessivamente.
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FORMA DE ORGANIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO
A) A recuperação da aprendizagem será um mecanismo para garantir a superação de dificuldades específicas encontradas pelos alunos do ensino fundamental e médio que não foram superadas no cotidiano escolar e necessitam de um trabalho mais direcionado, por um professor auxiliar;
B)

O aluno permanecerá nas atividades de recuperação somente o tempo necessário para

superar a(s) dificuldade(s) diagnosticada(s).

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
As atividades de recuperação paralela serão desenvolvidas a partir do início do ano letivo.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA
HABILIDADES DE LEITURA E ESCRITA
1-Localizar informação explicita em um texto
2-Distinguir causa/conseqüência, fato/opinião ou definição.
3-Reconhecer os elementos organizacionais caracterizadores do gênero
4-Inferir uma informação implícita
5-Inferir tema, tese ou assunto principal do texto.
6- Identificar a ordem seqüencial dos procedimentos dos fatos

PRODUÇÃO DE TEXTO E ANÁLISE LINGUÍSTICA
7-Produzir um texto de acordo com as características lingüísticas e textuais (marcas do texto)
8-Organizar o texto com clareza e coesão
9-Utilizar os conhecimentos lingüísticos da norma padrão para o texto escrito (paragrafação,
pontuação, uso de discurso direto e indireto e pontuação correspondente, uso de eixos coesivos e conectivos,
uso de expressões (pronome de tratamento).
10-Dominar aspectos morfossintáticos (concordância verbo-nominal, colocação pronominal
regência verbal, conjugação verbal),
11-Consultar gramática,
12-Dominar aspectos ortográficos (grafar corretamente as palavras mais usuais apoiando-se
na memória ou regras; consultar dicionário),
13-Identificar e corrigir, num texto dado, determinado inadequações em relação a um padrão
lingüístico estabelecido.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE MATEMÁTICA
1-

Saber efetuar contagens em bases diferentes da decimal;

2-

Decompor um número natural nas unidades das diversas ordens;

3-

Compreender os significados das operações básicas;
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4-

Resolver expressões numéricas respeitando a ordem das operações e os parênteses;

5-

Saber identificar o padrão de crescimento ou decrescimento de uma seqüência numéri-

6-

Compreender a idéia de múltiplo comum entre dois ou mais números naturais;

7-

Saber determinar os divisores de um número natural;

8-

Resolver problemas envolvendo a idéia do mínimo múltiplo comum ou máximo divisor

9-

Saber identificar se um número é primo ou não;

ca;

comum;
10- Decompor um número em seus fatores primo;
11- Desenvolver a idéia de que medir significa comparar grandezas de mesma natureza;
12- Ampliar a noção de número a partir de situações em que, à grandeza tomada como unidade, não cabe um número exato de vezes na mesma grandeza a ser medida;
13- Saber obter frações equivalentes a uma fração dada;
14- Saber comparar, por meio de um sinal de desigualdade, duas frações com denominadores diferentes;
15- Calcular fração de um número;
16-Saber efetuar operações de adição e subtração entre duas frações com denominadores diferentes;
17-Organizar um conjunto de elementos em classes de equivalência, a partir de uma propriedade dada;
18-Comparar distintos significados da idéia de fração, compreendendo suas semelhanças e
diferenças;
19-Compreender o conjunto de números racionais reconhecendo cada número racional como um representante de uma classe de frações equivalentes;
20-Localizar números racionais na reta;
21-Compreender o campo dos números racionais como composto por números cuja representação decimal pode ser finita ou infinita e periódica;
22-Prever o tipo de representação decimal de uma fração irredutível a partir de análises e estratégias de fatoração do seu denominador;
23-Compreender a utilidade das potências na representação de números muito grandes ou
muito pequenos;
Analisar e interpretar dados escritos na forma de potências de 10;
24-Relacionar a representação decimal com a notação científica de grandezas;
25-Conhecer e operar com as propriedades das operações com potências de expoentes:
26-Reconhecer a potenciação em situações contextualizadas ;
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27-Transformação de Unidade envolvendo números muito grandes ou muito pequenos.
28- Obter seqüências numéricas a partir do conhecimento de seu termo geral;
Obter o termo geral de uma seqüência numérica a partir da identificação da regularidade existente ;
29- Reconhecer a existência ou não de padrões de regularidade em seqüências numéricas ou
geométricas;
30-Utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade dos padrões de seqüências
numéricas ou geométricas;
31-Reconhecer o padrão da regularidade de uma seqüência aritmética ou de uma seqüência
geométrica;
32-Aplicar conhecimentos matemáticos em situações do cotidiano financeiro;
33-Generalizar procedimentos de cálculo com base em expressões matemáticas associadas ao
estudo das progressões numéricas;
34-Compreender a noção intuitiva de limite de uma função;
35-Considerar a pertinência da noção de infinito no cálculo de quantidades determinadas.
36- Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais;
37-Representar a periodicidade identificada em situações – problema por intermédio de um
gráfico cartesiano;
38-Identificar as simetrias presentes na circunferência trigonométrica, utilizando-as para a resolução de situações-problema;
39-Localizar na circunferência trigonométrica a extremidade final de arcos dados em graus
ou radianos;
40-Resolver equações trigonométricas simples;
41-Construir um gráfico de uma função trigonométrica dada a equação que representa;
42-Identificar alguns parâmetros importantes do modelo ondulatório para a descrição matemática de fenômenos periódicos;
42-Determinar a equação da função representada por um gráfico dado;
43-Relacionar situações - problema em língua materna, com os significados associados aos
fenômenos periódicos;
44-Resolver equações trigonométricas envolvendo senos e cossenos.
45-Compreender a linguagem algébrica na representação de situações que envolvam equações de 1º e 2º grau; resolver equações de 1º e 2º grau em problemas contextualizados;
46- Compreender situações que envolvam proporcionalidade direta, inversa e não proporcionalidade; expressar graficamente situações de interdependência entre grandezas;
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47-Avaliar a existência ou não de semelhança entre duas figuras (ampliação, redução e razão
de semelhança).

PROCEDIMENTOS AVALIATÓRIOS

Avaliar continuamente o desempenho dos alunos com instrumentos diversificados, registrando na ficha individual de acompanhamento seus avanços e dificuldades, redirecionando o trabalho quando
necessário. Observação direta do professor quanto aos trabalhos, atividades, atitudes, participação etc. realizadas
pelos alunos, servindo de embasamento para continuidade ou retomada dos trabalhos.
Como o processo de avaliação é contínuo e o professor precisa identificar as conquistas e os
problemas dos alunos, este deverá observar:
- Se o aluno se esforçou para realizar as atividades,
- Quais dúvidas o aluno manifestou,
- Se o aluno revelou progressos em relação ao ponto em que estava,
- Quantos e quais alunos estão conseguindo realizar as tarefas,
- Onde estão concentradas as dificuldades, e de que naturezas são.
Os resultados das atividades de recuperação incorporarão a avaliação bimestral do aluno.

INDICADORES DE QUALIDADE DO PROJETO
Ao final do período de recuperação, espera-se que:
1-

70% dos alunos que estão relacionados no projeto expressem seus pensamen-

tos com clareza através da escrita nos diversos gêneros textuais;
2-

70% dos alunos apresentem leitura oral expressiva;

3-

70% dos alunos consigam assimilar os conteúdos ampliando seus conceitos.

4-

70% apresentem hábitos de estudos

5-

70% dos alunos possam desenvolver e / ou resgatar as competências e as habi-

lidades necessárias às suas interações com os conteúdos do currículo que vêm sendo trabalhados pelos docentes;

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
Será realizado pelo Diretor da Escola, Professores Coordenadores e pela Diretoria de Ensino, através da Supervisão e ATPs através de:
Reuniões de ATPCs e de Conselho de Classe/Série;
Informação do rendimento do aluno junto aos pais;
Acompanhamento em sala de aula feito pelos professores coordenadores se dará durante todo o processo, através das observações das aulas, cadernos dos alunos, atividades desenvolvidas, nas ATPCs,
procurando sempre socializar todo o processo, orientando, intervindo às ações e subsidiando o trabalho do professor.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

Acompanhamento será individualizado e os registros necessários serão feitos em ficha individual dos alunos, diário de bordo do professor de recuperação. O professor da classe fará o acompanhamento
do aluno com registros em seu diário de classe, cooperando, intervindo, trocando idéias com o professor da recuperação para melhor aproveitamento do aluno; Registros em ata do conselho de classe e série.

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
Compete aos educadores responsáveis pelo projeto de recuperação paralela:
I - À Direção da Escola e à Coordenação Pedagógica:
a) elaborar, em conjunto com os professores envolvidos, o respectivo projeto, encaminhando-o à Diretoria de Ensino para aprovação;
b) coordenar, programar e acompanhar o projeto aprovado, providenciando as reformulações, quando necessárias;
c) disponibilizar ambientes pedagógicos e materiais didáticos que favoreçam o desenvolvimento desses projetos;
d) informar aos pais as dificuldades apresentadas pelos alunos, a necessidade e objetivo da
recuperação, os critérios de encaminhamento e a forma de realização;
e) mobilizar os profissionais da escola, alunos e pais, caracterizando o atendimento aos estudos de recuperação como um momento de apoio ao aprendizado dos alunos, desvinculando-o de concepções
punitivas que a cultura do senso comum muitas vezes reforça, de modo a estimular a freqüência e o empenho do
aluno nessas atividades.
f) avaliar os resultados alcançados nos projetos, justificando a necessidade de sua continuidade, quando necessário;
II – Aos Docentes das Classes:
a) identificar dificuldades de cada aluno pontuando com objetividade as reais necessidades de
aprendizagem;
b) avaliar sistematicamente o desempenho do aluno, registrando os avanços observados em
sala de aula e na recuperação paralela, de modo que o aluno permaneça nas atividades

III - Aos Docentes responsáveis pelas aulas de recuperação:
a) desenvolver atividades significativas e diversificadas que levem o aluno a superar suas dificuldades de aprendizagem;
b) utilizar diferentes materiais e ambientes pedagógicos para favorecer a aprendizagem do aluno;
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c) avaliar os avanços obtidos pelos alunos e redirecionar o trabalho, quando as dificuldades
persistirem;
d) participar das reuniões de ATPCs, dos Conselhos de Classe/Série e das ações de capacitação promovidas pela Diretoria de Ensino; quando o docente responsável pelas atividades de recuperação paralela não for o mesmo da classe regular, a responsabilidade pela aprendizagem do aluno deve ser compartilhada por
ambos, assegurando-se, nas ATPCs e nos Conselhos de Classe/Série, a troca de informações e o entrosamento
entre eles.
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PLANILHA DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ESCOLA
Prioridade ou Problema
Envolvimento dos educadores
nas diferentes atividades desenvolvidas na Unidade Escolar.

Envolvimento dos pais e comunidade educadores nas
diferentes atividades desenvolvidas na Unidade Escolar.

Apresentação da proposta e
envolvimento dos alunos e
educadores nas diferentes atividades desenvolvidas na Unidade Escolar.

Objetivos

Metas ou Resultados
esperados

 Garantir oportunidades para que a comunidade escolar possa
participar de tomadas de
decisões;

 Participação
dos
diferentes
segmentos
escolares nos Conselhos
de Classe, Série e Termo,
Conselho de Escola,
Associação de Pais e
 Proporcionar
aos Mestres, Grêmio Escocolegiados e instituições lar;
escolares, momentos de
nos
amplo debate, visando  Participação
assegurar o afloramento diferentes eventos cultude idéias e aspirações, rais, comunitários, esporgarantindo assim o forta- tivos e ou recreativos;
lecimento de cada segmento;
 Efetiva participação
nas reuniões ordinária e
 Ampliar
parcerias ou extraordinárias de
com as famílias, visando pais e mestres.
maiores oportunidades
de melhoria na gestão
escolar;

 Garantir momentos
para articulação entre os
professores, aumentando
as possibilidades de aTrabalho integrado entre todos prendizagens significatios profissionais/componentes vas de forma interdiscicurriculares
plinar;
 Proporcionar momentos de amplo debate,
visando assegurar o afloramento de idéias e aspirações, garantindo fortalecimento de cada segmento, bem como o
trabalho em equipe interdisciplinar.

 Participação
ativa
dos profissionais envolvidos nas diferentes
atividades do currículo
básico e das oficinas
curriculares;
 Aquisição por parte
de cada segmento de
maiores oportunidades
de autonomia didática/pedagógica.

 Capacitação
em
 Efetivar a proposta serviço;
da escola e a construção
de novos conhecimentos  Concretizarmos
a
e saberes que fundamen- escola que queremos.
tam a Educação Integral;
 Participação efetiva

Ações
- Socialização do que está
sendo desenvolvido;
- Projetos que estabeleçam vínculos valorativos;
- Estudo do material
enviado;
- Comunicação permanente com os pais e comunidade;
- Eventos culturais e
esportivos envolvendo a
comunidade;
- Atividades que atendam
aos anseios da comunidade;
- Zelo na organização e
operacionalização
dos
encontros e reuniões.
- Atividades lúdicas e
dinâmicas;
- Registros e avaliação
contínua;
- Visita as classes;
- Planejar e propiciar
encontros:
- Conhecer e discutir a
proposta;
- Divulgar os materiais
disponíveis;
- Aliar a teoria à pratica,
integrando o currículo;
- Planejar um Projeto
Anual (abrangendo toda a
escola e todas as séries)
- Horário de HTP coletivo visando planejamentos, discussões e decisões
conjuntas;
• Formação continuada,
possibilitando nos encontros um momento para o
professor expor suas
dificuldades e necessidades;
• Garantir que seja um
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Hora de Trabalho Pedagógico  Discutir e refletir
Coletivo, contribuindo para o sobre Educação integral,
trabalho interdisciplinar.
Proposta Pedagógica e
tudo que diz respeito à
concretização dessa proposta;
 Discutir a escola que
temos e que sonhamos.

 Contribuir efetivamente para que os professores aprimorem suas
práticas e os alunos tenham garantido o seu
direito de aprender;
Acompanhamento e avaliação  Contribuir significada implementação das oficinas tivamente para a integracurriculares
ção curricular e para o
entendimento de que o
aluno precisa ser olhado,
percebido nas suas mais
diferentes dimensões;
 Redimensionar
e
ampliar o que é necessário o aluno aprender;
 Auxiliar na compreensão de como o aluno
Aprende.

Articulação da escola com  Apoderar do entoroutros espaços públicos exis- no escolar, como recurtentes na comunidade
sos apreendentes existentes em nossa comunida-

de todos professores da espaço para desenvolver
Unidade Escolar;
atividades pedagógicas;
• Trabalhar com os pro Reuniões avaliadas fessores do currículo
básico e os das oficinas
pelos participantes;
curriculares;
 Condução
das • Garantir sempre que
ATPCs – compartilhadas possível a socialização do
desenvolvido
entre a equipe de gestão trabalho
entre os professores;
da escola.
• Divulgação prévia das
pautas da ATPC para que
o professor se organize;
• Oferecer subsídios para
elaboração dos projetos e
aulas;
• Acesso a projetos bem
sucedidos;
 Capacitação
em • Acompanhamento sistemático e avaliação periserviço;
ódica da articulação dos
 Favorecimento para trabalhos desenvolvidos
a integração escolar na pelos professores;
• Registros: portfólio do
Unidade Escolar;
professor com planos de
 Que a avaliação do aula e planejamento anueducando aconteça de al, relatórios / instrumentos de acompanhamento
forma global;
do aluno;
 Avaliação integral x • Visitas à sala de aula e
ambientes e outras ativiEducação Integral;
dades;
 Exercício da prática • Quadro de acompaem avaliação:- Avaliação nhamento: registro das
Formativa, Co-avaliação atividades a serem desenentre os pares e a auto- volvidas;
• Assistir as aulas auxiliavaliação.
ando professores nos
recursos materiais e/ou
didáticos disponíveis nas
escolas;
• Promover mostra dos
trabalhos realizados na
escola;
• Conselhos de classe/série com a efetiva
participação dos alunos;
• Análise dos registros
para intervenções;
 Utilização dos recur- - Manter constante canal
sos apreendentes do de comunicação com as
entorno escolar, em famílias na busca de apoio e novas parcerias;
constantes parcerias.
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Constante disposição para a
melhoria das práticas avaliativas, bem como do desempenho de professores e funcionários.

Melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos
pais, alunos, e demais
integrantes da comunidade e do entorno da
escola.

 Busca de constante
capacitação em serviços,
visando a melhoria de
nossos resultados, aproximando assim cada vez
mais do ponto desejado.

- Estabelecer possíveis
parcerias para implementar as ações educativas
(teatro, centros culturais,
centros esportivos e de
lazer entre outros).
 Reuniões de Planejamento e Replanejamento;
 Reuniões para avaliações – nos finais de bimestre;
 Reuniões de ATPCs,
com o objetivo exclusivo
de formação em serviço.
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PROJETO RECUPERAÇÃO - PROFESSOR AUXILIAR – 1º Semestre - 2014
JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de:Atendimento a legislação vigente;
Assumir as atribuições e responsabilidades pedagógicas e considerando o princípio básico que
fundamenta o processo de ensinar e aprender e o respeito à pluralidade dos ritmos e características dos alunos;
O compromisso da escola de atender a essa pluralidade, proporcionando oportunidades que assegurem efetivamente aos alunos condições favoráveis à superação das dificuldades encontradas em seu percurso
escolar;
A análise das dificuldades de aprendizagem de alunos nos domínios essenciais das habilidades de
leitura e escrita e das estruturas matemáticas;
O diagnóstico das dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentaram nas atividades e
conteúdos desenvolvidos em bimestres anteriores do ano letivo.
Apresentamos o Projeto de Recuperação Contínua, com atuação de Professor Auxiliar na seguinte
conformidade:
 A partir do início do bimestre;
 A todas as séries do Ensino Fundamental Ciclo II, e do Ensino Médio que atenderem o disposto na legislação vigente, com desenvolvimento de atividades que deverão, prioritariamente, repor as
estruturas lógico-matemáticas e lingüísticas, fundamentais para que o aluno possa interagir com os
conteúdos do currículo referentes a sua série e assim construir conhecimentos;
 Aos alunos com dificuldade de aprendizagem em leitura e escrita.

OBJETIVOS
Garantir aos alunos oportunidades de aprendizagem e promover contínuos avanços escolares redirecionando ações de modo a que os alunos superem as dificuldades diagnosticadas;
Respeitar as necessidades e ritmos de aprendizagem diferenciada de cada aluno e aplicar atividades
significativas e diversificadas para superação das dificuldades diagnosticadas;
Desenvolver e / ou resgatar as competências e as habilidades necessárias à interação do aluno com
os conteúdos do currículo que vêm sendo trabalhados pelos docentes;
Retomar os conhecimentos, saberes e conceitos não compreendidos pelos alunos .
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O Professor Auxiliar, nos termos do artigo 4º da Resolução SE 2, de 12-01-2012, “terá como fun-

ção precípua apoiar o professor responsável pela classe ou disciplina no desenvolvimento de atividades
de ensino e de aprendizagem, em especial as de recuperação contínua, oferecidas a alunos dos ensinos
fundamental e médio, com vistas à superação de dificuldades e necessidades identificadas em seu percurso escolar”;
Ainda visando proporcionar aos alunos que necessitam do apoio do Professor Auxiliar, o atendimento será conforme o preconizado no § 1º da resolução acima citada, ou seja, “a atuação do Professor Auxi-

liar ocorrerá, ouvido o professor responsável pela classe ou disciplina, simultaneamente às atividades
desenvolvidas no horário regular de aula, mediante atendimento individualizado ou em grupo, que
propicie condições necessárias ao aluno para aprender nas situações de ensino asseguradas à classe”;
A metodologia proposta nos momentos de recuperação será fundada na clareza dos compromissos
e à função de cada uma das partes envolvidas, professor e alunos, numa relação de ensino – aprendizagem;
O procedimento das atividades desenvolvidas pelo professor deverá conduzir os alunos a
(re)construção do conhecimento com respeito ao tempo de aprendizagem de cada aluno , possibilitando também um trabalho individual das dificuldades;
As atividades previstas devem priorizar as situações de aprendizagens que levem os alunos a desenvolver habilidades e competências já esperadas pelo professor;
Professores estabeleceram rotinas para cada tipo de atividades de modo que os alunos percebam
um ambiente ordenado e possam antecipar o que vai acontecer;
O desenvolvimento das aulas deve ser tranquilo e sem descontinuidade de um conteúdo para outro,
de uma atividade para outra, de um momento para outro. Os Professores devem diversificar as atividades para os
alunos e utilizar-se dos diversos recursos didáticos disponíveis na UE e Diretoria de Ensino aplicando-os nos
ambientes da escola.

I - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA LÍNGUA PORTUGUESA
Através deste Projeto o professor deverá estimular interagindo e através do diálogo mediar o processo ensino aprendizagem procurando sanar as dificuldades relacionadas com a escrita, leitura e interpretação de
textos desenvolvendo as seguintes habilidades:

Alfabetização através da bagagem de conhecimento e produção dos próprios alunos.
a) Reproduzido através da fala a escrita observando os sons,
b) Ler apontando com o dedo indicador, a própria escrita;
c) Respeitar o campo semântico;
d) Uso de textos conhecidos;
e) Reproduzir na escrita objetos concretos do seu meio ambiente;
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f) Continuidade das aulas, com os alunos pesquisando a própria escrita;
g) Usando as listagens como atividade crítica nas aulas;
h) Procurar aproveitar a história dos alunos como conteúdo;
i) Criar HQ, com estas histórias; etc
j) Ler textos diversos (história em quadrinhos, literatura, noticiários, documentários, bibliografias
diversificadas, etc.).
l) Interpretar textos lidos e ouvidos.
m) Reproduzir (oralidade, escrita, dramatização e desenhos)
n) Produzir outros textos a partir dos textos trabalhados ou produzir seus próprios textos.
o) Adquirir o hábito e interesse pela leitura como forma de lazer.

II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA MATEMÁTICA
As atividades ou situações-problema serão organizadas visando a mobilização do aluno na sua resolução. Os conteúdos presentes nas questões referem-se, no primeiro momento, aos mais indicados para que o
aluno desenvolva as habilidades e competências já esperadas pelo professor deste aluno e constantes na Proposta
Curricular do Estado de São Paulo;
Alguns procedimentos são permanentes, ou seja, acontecem em todas as aulas, na seguinte ordem,
valendo os mesmos para atender um único aluno:
1º - Proposição de atividade e/ou situação-problema, individualmente adequada ao propósito de
abordar o conteúdo necessário e convenientemente colocado para despertar o interesse do aluno;
OBS: Conforme a atividade ou situação-problema proposta, a resolução é discutida em grupo, já no
primeiro momento, porém a interação do professor é com cada aluno;
2º - Busca, pelo aluno, de uma resolução mental e sua representação, por escrito, utilizando seus
conhecimentos prévios e seus símbolos pessoais;
3º - A interação professor-aluno é mais intensa quando o professor percorre a classe e indaga aluno
por aluno o porquê de cada resolução e /ou representação. A postura do professor é sempre “acolher” as explicações do aluno e, se for o caso, provocar dúvidas na resolução apresentada, fazendo perguntas (e não afirmando) que o faz pensar sobre o que fez. Esta estratégia é aplicada, mesmo que a resolução esteja correta de modo
que os alunos percebam que o importante é pensar sobre o que faz e não fazer por fazer. Ajuda também o professor avaliar se o aluno está apenas repetindo um procedimento de resolução que não compreende, mas que
memorizou;
4º - As resoluções são socializadas entre os alunos, podendo ser dupla comparando suas respostas e
resoluções ou através de alguns alunos apresentando suas resoluções na lousa. Pergunta-se sempre se eles modificariam sua resolução inicial e por que. Provoca-se discussão e evita-se dar explicações neste momento, até perceber que todos compreenderam o raciocínio, aprendendo o máximo com os colegas;
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5º Se entre as resoluções dos alunos não apareceu nenhuma resolução convencional, agora é hora
de explicar como se utiliza a linguagem matemática para se obter uma comunicação precisa e objetiva;
As demais atividades propostas variam, mas têm como orientação metodológica geral a construção
do conhecimento;
De modo geral, estes procedimentos junto aos alunos, com dificuldade em Matemática, têm duas
finalidades principais: oferecer uma nova dimensão da Matemática, onde ele é capaz de construí-la, sem temor,
isto é, começando pela liberdade de representação subjetiva das suas idéias matemáticas e uma ampliação dos
seus conhecimentos sobre matemática;
Qualquer que seja a atividade proposta ao aluno, a avaliação será constante, gerando um ciclo de
procedimentos, aproximadamente assim:
- análise das produções dos alunos,
- planejamento de didáticas segundo necessidades observadas,
- análise da adequação de uma dada atividade, considerando um grupo específico de alunos,
- verificação do atendimento aos objetivos previamente definidos.
- novamente análise da produção dos alunos e replanejamento...e assim sucessivamente.
FORMA DE ORGANIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO
C) O apoio do Professor Auxiliar, aos alunos que necessitam ocorrerá, “simultaneamente às ati-

vidades desenvolvidas no horário regular de aula, mediante atendimento individualizado ou em grupo,
que propicie condições necessárias ao aluno para aprender nas situações de ensino asseguradas à classe”;
D) A recuperação da aprendizagem será um mecanismo para garantir a superação de dificuldades
específicas encontradas pelos alunos do ensino fundamental e médio que não foram superadas no cotidiano escolar e necessitam de um trabalho mais direcionado, por um professor auxiliar;
E) O aluno permanecerá nas atividades de recuperação somente o tempo necessário para superar
a(s) dificuldade(s) diagnosticada(s).

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
As atividades serão desenvolvidas a partir da homologação do plano
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA
HABILIDADES DE LEITURA E ESCRITA

1-Localizar informação explicita em um texto

2-Distinguir causa/conseqüência, fato/opinião ou definição.
3-Reconhecer os elementos organizacionais caracterizadores do gênero
4-Inferir uma informação implícita
5-Inferir tema, tese ou assunto principal do texto.
6- Identificar a ordem seqüencial dos procedimentos dos fatos

PRODUÇÃO DE TEXTO E ANÁLISE LINGUÍSTICA
7-Produzir um texto de acordo com as características lingüísticas e textuais (marcas do texto)
8-Organizar o texto com clareza e coesão
9-Utilizar os conhecimentos lingüísticos da norma padrão para o texto escrito (paragrafação, pontuação, uso de discurso direto e indireto e pontuação correspondente, uso de eixos coesivos e conectivos, uso de
expressões (pronome de tratamento).
10-Dominar aspectos morfossintáticos (concordância verbo-nominal, colocação pronominal regência verbal, conjugação verbal),
11-Consultar gramática,
12-Dominar aspectos ortográficos (grafar corretamente as palavras mais usuais apoiando-se na
memória ou regras; consultar dicionário),
13-Identificar e corrigir, num texto dado, determinando inadequações em relação a um padrão lingüístico estabelecido.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE MATEMÁTICA
16- Saber efetuar contagens em bases diferentes da decimal;

17- Decompor um número natural nas unidades das diversas ordens;
18- Compreender os significados das operações básicas;
19- Resolver expressões numéricas respeitando a ordem das operações e os parênteses;
20- Identificar o padrão de crescimento ou decrescimento de uma seqüência numérica;
21- Compreender a idéia de múltiplo comum entre dois ou mais números naturais;
22- Determinar os divisores de um número natural;
23- Resolver problemas envolvendo a idéia do mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum;
24- Identificar se um número é primo ou não;
25- Decompor um número em seus fatores primo;
26- Desenvolver a idéia de que medir significa comparar grandezas de mesma natureza;
27- Ampliar a noção de número a partir de situações em que, à grandeza tomada como unidade, não
cabe um número exato de vezes na mesma grandeza a ser medida;
28- Obter frações equivalentes a uma fração dada;
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29- Comparar, por meio de um sinal de desigualdade, duas frações com denominadores diferentes;
30- Calcular fração de um número;
16- Eetuar operações de adição e subtração entre duas frações com denominadores diferentes;
17-Organizar um conjunto de elementos em classes de equivalência, a partir de uma propriedade
dada;
18-Comparar distintos significados da idéia de fração, compreendendo suas semelhanças e diferenças;
19-Compreender o conjunto de números racionais reconhecendo cada número racional como um
representante de uma classe de frações equivalentes;
20-Localizar números racionais na reta;
21-Compreender o campo dos números racionais como composto por números cuja representação
decimal pode ser finita ou infinita e periódica;
22-Prever o tipo de representação decimal de uma fração irredutível a partir de análises e estratégias
de fatoração do seu denominador;
23-Compreender a utilidade das potências na representação de números muito grandes ou muito
pequenos;
Analisar e interpretar dados escritos na forma de potências de 10;
24-Relacionar a representação decimal com a notação científica de grandezas;
25-Conhecer e operar com as propriedades das operações com potências de expoentes:
26-Reconhecer a potenciação em situações contextualizadas ;
27-Transformação de Unidade envolvendo números muito grandes ou muito pequenos.
28- Obter seqüências numéricas a partir do conhecimento de seu termo geral, obtendo o termo geral de uma seqüência numérica a partir da identificação da regularidade existente ;
29- Reconhecer a existência ou não de padrões de regularidade em seqüências numéricas ou geométricas;
30-Utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade dos padrões de seqüências numéricas ou geométricas;
31-Reconhecer o padrão da regularidade de uma seqüência aritmética ou de uma seqüência geométrica;
32-Aplicar conhecimentos matemáticos em situações do cotidiano financeiro;
33-Generalizar procedimentos de cálculo com base em expressões matemáticas associadas ao estudo das progressões numéricas;
34-Compreender a noção intuitiva de limite de uma função;
35-Considerar a pertinência da noção de infinito no cálculo de quantidades determinadas.
36- Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais;
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37-Representar a periodicidade identificada em situações – problema por intermédio de um gráfico
cartesiano;
38-Identificar as simetrias presentes na circunferência trigonométrica, utilizando-as para a resolução
de situações-problema;
39-Localizar na circunferência trigonométrica a extremidade final de arcos dados em graus ou radianos;
40-Resolver equações trigonométricas simples;
41-Construir um gráfico de uma função trigonométrica dada a equação que representa;
42-Identificar alguns parâmetros importantes do modelo ondulatório para a descrição matemática
de fenômenos periódicos;
42-Determinar a equação da função representada por um gráfico dado;
43-Relacionar situações - problema em língua materna, com os significados associados aos fenômenos periódicos;
44-Resolver equações trigonométricas envolvendo senos e cossenos.
45-Compreender a linguagem algébrica na representação de situações que envolvam equações de 1º
e 2º grau; resolver equações de 1º e 2º grau em problemas contextualizados;
46- Compreender situações que envolvam proporcionalidade direta, inversa e não proporcionalidade; expressar graficamente situações de interdependência entre grandezas;
47-Avaliar a existência ou não de semelhança entre duas figuras (ampliação, redução e razão de semelhança).

PROCEDIMENTOS AVALIATÓRIOS

Avaliar continuamente o desempenho dos alunos com instrumentos diversificados, registrando em
ficha individual de acompanhamento seus avanços e dificuldades e redirecionando o trabalho quando necessário.
Observação direta dos professores quanto aos trabalhos, atividades, atitudes, participação etc. realizadas pelos
alunos, servindo de embasamento para continuidade ou retomada dos trabalhos.
Como o processo de avaliação é contínuo e o professor precisa identificar as conquistas e os problemas dos alunos, este deverá observar:
- Se o aluno se esforçou para realizar as atividades,
- Quais dúvidas o aluno manifestou,
- Se o aluno revelou progressos em relação ao ponto em que estava,
- Quantos e quais alunos estão conseguindo realizar as tarefas,
- Onde estão concentradas as dificuldades, e de que naturezas são.
Os resultados das atividades incorporarão a avaliação bimestral do aluno.

INDICADORES DE QUALIDADE DO PROJETO
Ao final do período de atividade, espera-se que:
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6- 50% dos alunos atendidos no projeto expressem seus pensamentos com clareza através da escrita nos diversos gêneros textuais;
7- 50% dos alunos apresentem leitura oral expressiva;
8- 50% dos alunos consigam assimilar os conteúdos ampliando seus conceitos.
9- 50% apresentem hábitos de estudos
10- 50% dos alunos possam desenvolver e / ou resgatar as competências e as habilidades necessárias
às suas interações com os conteúdos do currículo que vêm sendo trabalhados pelos docentes;

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
Será realizado pela equipe de gestão da Unidade Escolar e pela equipe pedagógica da Diretoria de
Ensino através de:
Reuniões de ATPCs e de Conselho de Classe/Série;
Informação do rendimento do aluno junto aos pais;
Acompanhamento em sala de aula feito pelos professores coordenadores se dará durante todo o
processo, através das observações das aulas, cadernos dos alunos, atividades desenvolvidas, nas ATPCs, procurando sempre socializar todo o processo, orientando, intervindo às ações e subsidiando o trabalho do professor.
Acompanhamento será individualizado e os registros necessários serão feitos em ficha individual
dos alunos, diário de bordo do professor de recuperação. O professor da classe fará o acompanhamento do aluno com registros em seu diário de classe, cooperando, intervindo, trocando idéias com o professor auxiliar para
melhor aproveitamento do aluno; Registros em ata do conselho de classe e série.

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
Compete aos educadores responsáveis pelo projeto de recuperação:

I - À Direção da Escola e à Coordenação Pedagógica:
a) elaborar, em conjunto com os professores envolvidos, o respectivo projeto, encaminhando-o à
Diretoria de Ensino para aprovação;
b) coordenar, programar e acompanhar o projeto aprovado, providenciando as reformulações,
quando necessárias;
c) disponibilizar ambientes pedagógicos e materiais didáticos que favoreçam o desenvolvimento
desses projetos;
d) informar aos pais as dificuldades apresentadas pelos alunos, a necessidade e objetivo da recuperação, os critérios de encaminhamento e a forma de realização;
e) mobilizar os profissionais da escola, alunos e pais, caracterizando o atendimento aos estudos de
recuperação como um momento de apoio ao aprendizado dos alunos, desvinculando-o de concepções punitivas

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

CAMINHOS DE
UMA NOVA ERA

que a cultura do senso comum muitas vezes reforça, de modo a estimular a freqüência e o empenho do aluno
nessas atividades.
f) avaliar os resultados alcançados nos projetos, justificando a necessidade de sua continuidade,
quando necessário;

II – Aos Docentes das Classes:
a) identificar dificuldades de cada aluno pontuando com objetividade as reais necessidades de aprendizagem;
b) avaliar sistematicamente o desempenho do aluno, registrando os avanços observados em sala de
aula e na recuperação paralela, de modo que o aluno permaneça nas atividades.

III - Aos Docentes auxiliares:
a) desenvolver atividades significativas e diversificadas que levem o aluno a superar suas dificuldades de aprendizagem;
b) utilizar diferentes materiais e ambientes pedagógicos para favorecer a aprendizagem do aluno;
c) avaliar os avanços obtidos pelos alunos e redirecionar o trabalho, quando as dificuldades persistirem;
d) participar das reuniões de ATPCs, dos Conselhos de Classe/Série e das ações de capacitação
promovidas pela Diretoria de Ensino;
e) compartilhar, nas ATPCs e nos Conselhos de Classe/Série, trocas de informações e o entrosamento alunos x professores, contribuindo significativamente para a real aprendizagem.

____________________________
Carlos Antônio de Jesus Cabral
RG. 9.484.067-2 – Diretor de Escola
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PROJETO DE APOIO À APRENDIZAGEM – 2014
A sociedade com a qual lidamos hoje, não é a mesma de ontem. O bombardeio de
informações que chegam aos lares brasileiros, um dos frutos da globalização, tem
diminuído o desconhecimento das pessoas no que se refere aos seus direitos. Hoje,
até os mais humildes cidadãos têm consciência de que são merecedores de respeito
e lutam pelo que querem, ainda que em muitos casos de maneira precária.

JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de:Atendimento a legislação vigente;
Assumir as atribuições e responsabilidades pedagógicas e considerando o princípio básico que
fundamenta o processo de ensinar e aprender;
O compromisso da escola de atender a essa pluralidade, proporcionando oportunidades que assegurem efetivamente aos alunos condições favoráveis à superação das dificuldades encontradas em seu percurso
escolar;
O direito do aluno de se apropriar do currículo escolar de forma contínua e bem sucedida, nos
ensinos fundamental e médio;
A necessidade de se garantir o cumprimento da totalidade da carga horária e dos dias letivos,
previstos na lei de diretrizes e bases,
Apresentamos o Projeto de Apoio à Aprendizagem, com atuação de Professores que “deverão a-

tuar nas ausências ocasionais, bem como nas licenças e afastamentos de outros professores, ministrando aulas de qualquer componente curricular, nos anos finais do Ensino Fundamental ou nas séries do
Ensino Médio, independentemente de sua habilitação/qualificação”, sendo estes orientados e acompanhados pelos Professores Coordenadores da escola, “no correspondente segmento de ensino, exceto quan-

do se tratar da disciplina Educação Física, que exige habilitação docente específica”.
OBJETIVOS
Atender às demandas pedagógicas dos anos finais do ensino fundamental e das séries do ensino
médio, a fim de assegurar o cumprimento integral das aulas programadas e dos dias letivos previstos no calendário escolar homologado, em cada escola da rede estadual de ensino;
Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, atendendo o estabelecido no
item II do Artigo 12 da Lei (9.394/96) de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, garantindo aos alunos seu “direito público subjetivo”.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os professores admitidos nos termos da Resolução SE Nº 68/2013 , que dispõe sobre a instituição
do Projeto Apoio à Aprendizagem para atendimento às demandas pedagógicas dos anos finais do ensino fundamental e das séries do ensino médio na rede pública estadual, e dá providências correlatas, atuarão: Em turnos específicos, atuando nas ausências ocasionais, bem como nas licenças e afastamentos
dos professores em exercício na Unidade Escolar, ministrando aulas de qualquer componente curricular, nos
anos finais do Ensino Fundamental ou nas séries do Ensino Médio;
 Elaborando o seu próprio plano de ação alinhado às ações a este Projeto, que foi elaborado e estabelecido pela unidade escolar;
 Planejando e desenvolvendo as atividades do Projeto, elaborado e estabelecido pela unidade escolar;
 Subsidiando as atividades de apoio aos alunos com dificuldades;
 Auxiliando, em conformidade com as diretrizes emanadas pelos órgãos da Pasta, nas demais atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola;
 Desenvolvendo as ações deste Projeto de Apoio à Aprendizagem, de forma a assegurar aos alunos um aprendizado eficiente e de boa qualidade;
 Desenvolvendo atividades conduzindo os alunos a (re)construção do conhecimento com respeito ao tempo de aprendizagem de cada aluno, possibilitando também um trabalho individual das dificuldades;
O desenvolvimento das aulas deve ser tranquilo e sem descontinuidade de um conteúdo para outro,
de uma atividade para outra, de um momento para outro. Os Professores devem diversificar as atividades para os
alunos e utilizar-se dos diversos recursos didáticos disponíveis na UE e Diretoria de Ensino aplicando-os nos
ambientes da escola.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
As atividades do Projeto de Apoio à Aprendizagem serão desenvolvidas a partir da homologação e
permanecerá em atendimento até o final do ano letivo.

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

Será realizado pela equipe de gestão da Unidade Escolar e pela equipe pedagógica da Diretoria de

Ensino através de:
Reuniões de ATPCs e de Conselho de Classe/Série;
Acompanhamento em sala de aula realizado pelos professores coordenadores durante todo o processo, através das observações das aulas, cadernos dos alunos, atividades desenvolvidas, nas ATPCs, procurando
sempre socializar todo o processo, orientando, intervindo às ações e subsidiando o trabalho do professor.
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RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
I - À Direção da Escola e à Coordenação Pedagógica:
a) elaborar, o respectivo projeto, encaminhando-o à Diretoria de Ensino para aprovação;
b) coordenar, programar e acompanhar o projeto homologado, providenciando as reformulações,
quando necessárias;
c) disponibilizar ambientes pedagógicos e materiais didáticos que favoreçam o desenvolvimento
desse projeto;
d) avaliar os resultados alcançados nos projetos, justificando a necessidade de sua continuidade,
quando necessário;
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PROJETO DE APOIO À APRENDIZAGEM – 2014
Professor Responsável:- Ademarci Melo Inácio
JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de:Atendimento a legislação vigente;
Assumir as atribuições e responsabilidades pedagógicas e considerando o princípio básico que
fundamenta o processo de ensinar e aprender;
O compromisso da escola de atender a essa pluralidade, proporcionando oportunidades que assegurem efetivamente aos alunos condições favoráveis à superação das dificuldades encontradas em seu percurso
escolar;
O direito do aluno de se apropriar do currículo escolar de forma contínua e bem sucedida, nos
ensinos fundamental e médio;
A necessidade de se garantir o cumprimento da totalidade da carga horária e dos dias letivos,
previstos na lei de diretrizes e bases;
A análise das dificuldades de aprendizagem de alunos nos domínios essenciais das habilidades de
leitura e escrita e das estruturas matemáticas;
O diagnóstico das dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentaram nas atividades e
conteúdos desenvolvidos em bimestres anteriores do ano letivo;
Interceder para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa, atendendo e garantindo a
todos os alunos este preceito.
O Projeto de Apoio à Aprendizagem, com atuação ativa e permanente do professor que deverá “a-

tuar nas ausências ocasionais, bem como nas licenças e afastamentos de outros professores, ministrando aulas de qualquer componente curricular, nos anos finais do Ensino Fundamental ou nas séries do
Ensino Médio, independentemente de sua habilitação/qualificação”, sendo orientado e acompanhado
pelos Professores Coordenadores da escola, “no correspondente segmento de ensino, exceto quando se

tratar da disciplina Educação Física, que exige habilitação docente específica”.
OBJETIVOS
Em relação a ausências de professores:Atender às demandas pedagógicas dos anos finais do ensino fundamental e das séries do ensino
médio, a fim de assegurar o cumprimento integral das aulas programadas e dos dias letivos previstos no calendário escolar homologado, em cada escola da rede estadual de ensino;
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Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, atendendo o estabelecido no
item II do Artigo 12 da Lei (9.394/96) de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, garantindo aos alunos seu “direito público subjetivo”.

Na ausência de substituição:Garantir aos alunos oportunidades de aprendizagem e promover contínuos avanços escolares redirecionando ações de modo a que os alunos superem as dificuldades diagnosticadas;
Respeitar as necessidades e ritmos de aprendizagem diferenciada de cada aluno e aplicar atividades
significativas e diversificadas para superação das dificuldades diagnosticadas;
Desenvolver e / ou resgatar as competências e as habilidades necessárias à interação do aluno com
os conteúdos do currículo que vêm sendo trabalhados pelos docentes;
Retomar os conhecimentos, saberes e conceitos não compreendidos pelos alunos .

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O desenvolvimento das aulas deve ser tranquilo e sem descontinuidade de um conteúdo para outro,
de uma atividade para outra, de um momento para outro. O Professor deverá diversificar as atividades para os
alunos e utilizar-se dos diversos recursos didáticos disponíveis na UE e Diretoria de Ensino aplicando-os nos
ambientes da escola.
Leitura, produção e interpretação de textos:
• Coletivos;
• Colaborativos;
• Individuais;
• Silenciosos.
Temas:
1-O que a Copa de 2014 representa para o Brasil
2-Gravidez na adolescência;
3-”Virei mãe antes da hora”;
4-Namoro na adolescência;
5-O adolescente e o outro;
6-Adolescência, um mundo novo;
7-O “adolescente” é movido por hormônio;
8-Anorexia;
9-Bulimia
10-Uso racional da água: um caminho possivel;
11-O “lixo”, os “papeleiros” e a “reciclagem”;
12-Drogas; uma questão de vida;
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13-Fumar não é legal;
14-Contra a droga da morte, uma vida solidária;
15-Educação sexual na escola;
16-A virgindade em questão;
17-AIDS: é melhor prevenir;
18-Agrotóxicos;
19-Estudante morre após tomar agrotóxico vendido como emagrecedor;
20-Câncer em alta;
21-Desmatamento no Brasil;
22-Queimadas no Brasil;
23-EROSÃO: O que é causas naturais e humanas, problemas ambientais. Formas de evitar, prejuízos
provocados;
24-O que é Efeito Estufa;
25-O que é Chuva Ácida:
26- Obesidade infantil;
27- Uma em cada três crianças está acima do peso no Brasil;
28- Alimentação infantil;
Atividade de analise de textos em grupo: dupla ou em grupo de quatro; Ditado de palavras e pequenos textos
colaborativos, glossário;
Gincana de leitura com ênfase na pontuação:
•

Atividades de leitura, caça palavras e palavras cruzadas;

•

Trabalhar a ortografia (regularidade e irregularidade);

•

Jogos pedagógicos;

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
As atividades do Projeto de Apoio à Aprendizagem serão desenvolvidas até o final do ano letivo.

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

Será realizado pela equipe de gestão da Unidade Escolar e pela equipe pedagógica da Diretoria de

Ensino através de:
Reuniões de ATPCs e de Conselho de Classe/Série;
Acompanhamento em sala de aula realizado pelos professores coordenadores durante todo o processo, através das observações das aulas, cadernos dos alunos, atividades desenvolvidas, nas ATPCs, procurando
sempre socializar todo o processo, orientando, intervindo às ações e subsidiando o trabalho do professor.

PUBLÍCO ALVO:- Anos finais do ensino fundamental e todas as séries do ensino médio
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RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
I - À Direção da Escola e à Coordenação Pedagógica:
a) elaborar, o projeto da unidade Escolar, encaminhando-o à Diretoria de Ensino para aprovação;
b) coordenar, programar e acompanhar o projeto homologado, providenciando as reformulações,
quando necessárias;
c) disponibilizar ambientes pedagógicos e materiais didáticos que favoreçam o desenvolvimento
desse projeto;
d) avaliar os resultados alcançados nos projetos, justificando a necessidade de sua continuidade,
quando necessário;

II – Ao professor:
a) Elaboração deste projeto;
b) Execução do mesmo.

Professora:- Ademarci Melo Inácio
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PROJETO DE APOIO À APRENDIZAGEM – 2014
Professor Responsável:- Rodrigo José dos Santos Magalhães
JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de:Atendimento a legislação vigente;
Assumir as atribuições e responsabilidades pedagógicas e considerando o princípio básico que
fundamenta o processo de ensinar e aprender;
O compromisso da escola de atender a essa pluralidade, proporcionando oportunidades que assegurem efetivamente aos alunos condições favoráveis à superação das dificuldades encontradas em seu percurso
escolar;
O direito do aluno de se apropriar do currículo escolar de forma contínua e bem sucedida, nos
ensinos fundamental e médio;
A necessidade de se garantir o cumprimento da totalidade da carga horária e dos dias letivos,
previstos na lei de diretrizes e bases;
A análise das dificuldades de aprendizagem de alunos nos domínios essenciais das habilidades de
leitura e escrita e das estruturas matemáticas;
O diagnóstico das dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentaram nas atividades e
conteúdos desenvolvidos em bimestres anteriores do ano letivo;
Interceder para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa, atendendo e garantindo a
todos os alunos este preceito.
O Projeto de Apoio à Aprendizagem, com atuação ativa e permanente do professor que deverá “a-

tuar nas ausências ocasionais, bem como nas licenças e afastamentos de outros professores, ministrando aulas de qualquer componente curricular, nos anos finais do Ensino Fundamental ou nas séries do
Ensino Médio, independentemente de sua habilitação/qualificação”, sendo orientado e acompanhado
pelos Professores Coordenadores da escola, “no correspondente segmento de ensino.

OBJETIVOS
Em relação a ausências de professores:Atender às demandas pedagógicas dos anos finais do ensino fundamental e das séries do ensino
médio, a fim de assegurar o cumprimento integral das aulas programadas e dos dias letivos previstos no calendário escolar homologado, em cada escola da rede estadual de ensino;
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Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, atendendo o estabelecido no
item II do Artigo 12 da Lei (9.394/96) de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, garantindo aos alunos seu “direito público subjetivo”.

Na ausência de substituição:Garantir aos alunos oportunidades de aprendizagem e promover contínuos avanços escolares redirecionando ações de modo a que os alunos superem as dificuldades diagnosticadas;
Respeitar as necessidades e ritmos de aprendizagem diferenciada de cada aluno e aplicar atividades
significativas e diversificadas para superação das dificuldades diagnosticadas;
Desenvolver e / ou resgatar as competências e as habilidades necessárias à interação do aluno com
os conteúdos do currículo que vêm sendo trabalhados pelos docentes;
Retomar os conhecimentos, saberes e conceitos não compreendidos pelos alunos .

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O desenvolvimento das aulas deve ser tranquilo e sem descontinuidade de um conteúdo para outro,
de uma atividade para outra, de um momento para outro. O Professor deverá diversificar as atividades para os
alunos e utilizar-se dos diversos recursos didáticos disponíveis na UE e Diretoria de Ensino aplicando-os nos
ambientes da escola.
Leitura interpretação e produção de textos coletivos e individuais: na área de saúde como Bulimia, Anorexia, Nutrição,
saúde e Beleza, Bullying e Atualidades;
Trabalho com jogos educativos;
Atividade de analise de textos em grupo;
Dissertação, carta ao leitor;
Atividades de leitura com caça palavras e palavras cruzadas;
Leitura de livros e textos;
Parceria com a Sala de Leitura e Sala de Informática para desenvolvimento de projetos;
Texto e Atividades para Trabalho
1-Texto: Copas do Mundo: com perguntas;
2-Atividade: Escreva uma pequena notícia baseando-se nas informações a segui:
a)

Onde e quando aconteceu?

b) O que aconteceu?
c) Com quem aconteceu?
d) Por que aconteceu o fato?
e) Como terminou?
3-Texto: De Manhã: interpretação e atividades;
4- Atividade Produção de Texto: Meus Desejos;
5- Atividade Dissertativa: Uma História Totalmente Sua;
6- Texto: O valor da Música: leitura, análise e perguntas;
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7- Texto: Liberdade e Limites na Família: leitura, análise e perguntas;
8- Texto: Gêneros e estilos musicais: qual a diferença?, leitura, análise e perguntas;
9- Texto: As caras que a moda pode ter: leitura, análise e perguntas;
10- Texto: Esporte como opção de lazer: leitura, análise e perguntas;
11- Texto: O Diário de Davi Satil: Uma Vítima de Bullying, análise e discussão;
12- Texto: 21 perguntas e respostas sobre bullying: Revista Nova Escola, leitura, análise e discussão;
13- Texto: Tudo sobre Anorexia e Bulimia: leitura, análise e perguntas;
14- Texto: A Origem dos Jogos Olímpicos: leitura e análise;
15- Texto: A Importância dos Jogos Olímpicos: leitura e análise;
16- Caça Palavras;
17- Jogos Pedagógicos na sala de leitura: quebra cabeça de Geografia, Soletrando, Acerte o Acento, Qual a Palavra?, War, Detetive, etc...

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
As atividades do Projeto de Apoio à Aprendizagem serão desenvolvidas até o final do ano letivo.

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

Será realizado pela equipe de gestão da Unidade Escolar e pela equipe pedagógica da Diretoria de

Ensino através de:
Reuniões de ATPCs e de Conselho de Classe/Série;
Acompanhamento em sala de aula realizado pelos professores coordenadores durante todo o processo, através das observações das aulas, cadernos dos alunos, atividades desenvolvidas, nas ATPCs, procurando
sempre socializar todo o processo, orientando, intervindo às ações e subsidiando o trabalho do professor.

PÚBLiCO ALVO:- Anos finais do ensino fundamental e todas as séries do ensino médio
RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
I - À Direção da Escola e à Coordenação Pedagógica:
a) elaborar, o projeto da unidade Escolar, encaminhando-o à Diretoria de Ensino para aprovação;
b) coordenar, programar e acompanhar o projeto homologado, providenciando as reformulações,
quando necessárias;
c) disponibilizar ambientes pedagógicos e materiais didáticos que favoreçam o desenvolvimento
desse projeto;
d) avaliar os resultados alcançados nos projetos, justificando a necessidade de sua continuidade,
quando necessário;

II – Ao professor:
c) Elaboração deste projeto;
d) Execução do mesmo.
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Professor:- Rodrigo José dos Santos Magalhães

PROJETO DE APOIO À APRENDIZAGEM – 2014
Professor Responsável:- Sesuleis Dias Motta
JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de:Atendimento a legislação vigente;
Assumir as atribuições e responsabilidades pedagógicas e considerando o princípio básico que
fundamenta o processo de ensinar e aprender;
O compromisso da escola de atender a essa pluralidade, proporcionando oportunidades que assegurem efetivamente aos alunos condições favoráveis à superação das dificuldades encontradas em seu percurso
escolar;
O direito do aluno de se apropriar do currículo escolar de forma contínua e bem sucedida, nos
ensinos fundamental e médio;
A necessidade de se garantir o cumprimento da totalidade da carga horária e dos dias letivos,
previstos na lei de diretrizes e bases;
A análise das dificuldades de aprendizagem de alunos nos domínios essenciais das habilidades de
leitura e escrita e das estruturas matemáticas;
O diagnóstico das dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentaram nas atividades e
conteúdos desenvolvidos em bimestres anteriores do ano letivo;
Interceder para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa, atendendo e garantindo a
todos os alunos este preceito.
O Projeto de Apoio à Aprendizagem, com atuação ativa e permanente do professor que deverá “a-

tuar nas ausências ocasionais, bem como nas licenças e afastamentos de outros professores, ministrando aulas de qualquer componente curricular, nos anos finais do Ensino Fundamental ou nas séries do
Ensino Médio, independentemente de sua habilitação/qualificação”, sendo orientado e acompanhado
pelos Professores Coordenadores da escola, “no correspondente segmento de ensino.

OBJETIVOS
Em relação a ausências de professores:Atender às demandas pedagógicas dos anos finais do ensino fundamental e das séries do ensino
médio, a fim de assegurar o cumprimento integral das aulas programadas e dos dias letivos previstos no calendário escolar homologado, em cada escola da rede estadual de ensino;

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

CAMINHOS DE
UMA NOVA ERA

Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, atendendo o estabelecido no
item II do Artigo 12 da Lei (9.394/96) de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, garantindo aos alunos seu “direito público subjetivo”.

Na ausência de substituição:Garantir aos alunos oportunidades de aprendizagem e promover contínuos avanços escolares redirecionando ações de modo a que os alunos superem as dificuldades diagnosticadas;
Respeitar as necessidades e ritmos de aprendizagem diferenciada de cada aluno e aplicar atividades
significativas e diversificadas para superação das dificuldades diagnosticadas;
Desenvolver e / ou resgatar as competências e as habilidades necessárias à interação do aluno com
os conteúdos do currículo que vêm sendo trabalhados pelos docentes;
Retomar os conhecimentos, saberes e conceitos não compreendidos pelos alunos .

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Atuar em atividades que promovam o desenvolvimento integral dos alunos, mediante a oferta de
experiências educativas, diversas, ocupando tempo e espaço físico disponível na unidade escolar.
Auxiliar no Ensino, bem como em alguns momentos juntamente com o professor da sala.
Trabalhar em equipe, cooperativamente, compartilhando com os demais profissionais.
Pesquisar, inovar e buscar novas estratégias de ensino juntamente com o professor coordenador.
Trabalhar com as revistas de acordo com o pedido do professor na sua ausência se assim for necessário.
Trabalhar com temas transversais e temas da atualidade.
Dar sequência às situações de aprendizagem de acordo com o currículo oficial do Estado de São
Paulo se necessário for.
Trabalhar a diversidade de textos fazendo leitura, interpretação, produção, revisão de textos e ortografia de maneira lúdica e prazerosa.
Trabalhar leitura e interpretação de gráficos dentro da diversidade de textos das diversas áreas, situação problemas e as quatro operações.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
As atividades do Projeto de Apoio à Aprendizagem serão desenvolvidas até o final do ano letivo.

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

Será realizado pela equipe de gestão da Unidade Escolar e pela equipe pedagógica da Diretoria de

Ensino através de:
Reuniões de ATPCs e de Conselho de Classe/Série;
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Acompanhamento em sala de aula realizado pelos professores coordenadores durante todo o processo, através das observações das aulas, cadernos dos alunos, atividades desenvolvidas, nas ATPCs, procurando
sempre socializar todo o processo, orientando, intervindo às ações e subsidiando o trabalho do professor.

PUBLÍCO ALVO:- Anos finais do Ensino Fundamental
RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
I - À Direção da Escola e à Coordenação Pedagógica:
a) elaborar, o projeto da unidade Escolar, encaminhando-o à Diretoria de Ensino para aprovação;
b) coordenar, programar e acompanhar o projeto homologado, providenciando as reformulações,
quando necessárias;
c) disponibilizar ambientes pedagógicos e materiais didáticos que favoreçam o desenvolvimento
desse projeto;
d) avaliar os resultados alcançados nos projetos, justificando a necessidade de sua continuidade,
quando necessário;

II – Ao professor:
e) Elaboração deste projeto;
f) Execução do mesmo.

Professora:- Sesuleis Dias Motta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

CAMINHOS DE
UMA NOVA ERA

PROJETO DE APOIO À APRENDIZAGEM – 2014
Professor Responsável:- Givan Inácio Rodrigues
JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de:Atendimento a legislação vigente;
Assumir as atribuições e responsabilidades pedagógicas e considerando o princípio básico que
fundamenta o processo de ensinar e aprender;
O compromisso da escola de atender a essa pluralidade, proporcionando oportunidades que assegurem efetivamente aos alunos condições favoráveis à superação das dificuldades encontradas em seu percurso
escolar;
O direito do aluno de se apropriar do currículo escolar de forma contínua e bem sucedida, nos
ensinos fundamental e médio;
A necessidade de se garantir o cumprimento da totalidade da carga horária e dos dias letivos,
previstos na lei de diretrizes e bases;
A análise das dificuldades de aprendizagem de alunos nos domínios essenciais das habilidades de
leitura e escrita e das estruturas matemáticas;
O diagnóstico das dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentaram nas atividades e
conteúdos desenvolvidos em bimestres anteriores do ano letivo;
Interceder para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa, atendendo e garantindo a
todos os alunos este preceito.
O Projeto de Apoio à Aprendizagem, com atuação ativa e permanente do professor que deverá “a-

tuar nas ausências ocasionais, bem como nas licenças e afastamentos de outros professores, ministrando aulas de qualquer componente curricular, nos anos finais do Ensino Fundamental ou nas séries do
Ensino Médio, independentemente de sua habilitação/qualificação”, sendo orientado e acompanhado
pelos Professores Coordenadores da escola, “no correspondente segmento de ensino.

OBJETIVOS
Em relação a ausências de professores:-
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Atender às demandas pedagógicas dos anos finais do ensino fundamental e das séries do ensino
médio, a fim de assegurar o cumprimento integral das aulas programadas e dos dias letivos previstos no calendário escolar homologado, em cada escola da rede estadual de ensino;
Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, atendendo o estabelecido no
item II do Artigo 12 da Lei (9.394/96) de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, garantindo aos alunos seu “direito público subjetivo”.

Na ausência de substituição:Garantir aos alunos oportunidades de aprendizagem e promover contínuos avanços escolares redirecionando ações de modo a que os alunos superem as dificuldades diagnosticadas;
Respeitar as necessidades e ritmos de aprendizagem diferenciada de cada aluno e aplicar atividades
significativas e diversificadas para superação das dificuldades diagnosticadas;
Desenvolver e / ou resgatar as competências e as habilidades necessárias à interação do aluno com
os conteúdos do currículo que vêm sendo trabalhados pelos docentes;
Retomar os conhecimentos, saberes e conceitos não compreendidos pelos alunos .

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O desenvolvimento das aulas deve ser tranquilo e sem descontinuidade de um conteúdo para outro,
de uma atividade para outra, de um momento para outro. O Professor deverá diversificar as atividades para os
alunos e utilizar-se dos diversos recursos didáticos disponíveis na UE e Diretoria de Ensino aplicando-os nos
ambientes da escola.
Leitura interpretação e produção de textos coletivos e individuais: na área de saúde como Bulimia, Anorexia, Nutrição, saúde e Beleza, Bullying e Atualidades;

Leitura, produção e interpretação de textos:
• Coletivos;
• Individuais;
Temas:
Importância da atividade física na adolescência:
Riscos dos anabolizantes:
Para que serve os anabolizantes:
A promessa de resultados rápidos
Bombas de academia:
Culturismo fitness:
Tipos de anabolizantes:
Como tomar anabolizantes:
Consumo de drogas na adolescência:
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Atividade de analise de analise de textos em grupo ou individual;
•

Atividades de questionamentos;

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
As atividades do Projeto de Apoio à Aprendizagem serão desenvolvidas até o final do ano letivo.

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

Será realizado pela equipe de gestão da Unidade Escolar e pela equipe pedagógica da Diretoria de

Ensino através de:
Reuniões de ATPCs e de Conselho de Classe/Série;
Acompanhamento em sala de aula realizado pelos professores coordenadores durante todo o processo, através das observações das aulas, cadernos dos alunos, atividades desenvolvidas, nas ATPCs, procurando
sempre socializar todo o processo, orientando, intervindo às ações e subsidiando o trabalho do professor.

PUBLÍCO ALVO:- Séries do Ensino Médio - Noturno
RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
I - À Direção da Escola e à Coordenação Pedagógica:
a) elaborar, o projeto da unidade Escolar, encaminhando-o à Diretoria de Ensino para aprovação;
b) coordenar, programar e acompanhar o projeto homologado, providenciando as reformulações,
quando necessárias;
c) disponibilizar ambientes pedagógicos e materiais didáticos que favoreçam o desenvolvimento
desse projeto;
d) avaliar os resultados alcançados nos projetos, justificando a necessidade de sua continuidade,
quando necessário;

II – Ao professor:
g) Elaboração deste projeto;
h) Execução do mesmo.

Professora:- Givan Inácio Rodrigues
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DAS INSTITUIÇÕES AUXILIARES
O Regimento Escolar elaborado nos termos do Parecer CEE Nº 67/98, de 18 de Março de
1998 - Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais e demais legislação educacional em vigor, estabelece em relação às Instituições Auxiliares o que segue:As instituições escolares terão a função de aprimorar o processo de construção da
autonomia da escola e as relações de convivência intra e extra-escolar.
A escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por lei específica:
I – Associação de Pais e Mestres;
II – Grêmio estudantil.
A direção da Escola garantirá a articulação da associação de pais e mestres com o conselho de escola e criar às condições para organização dos alunos no grêmio estudantil.
Todos os bens de escola e de suas instituições juridicamente constituídas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e cópia de seus registros encaminhados anualmente ao órgão de administração
local.
APM
A participação da comunidade no espaço escolar tem-se revelado como fator fundamental na
concepção e realização da Proposta Pedagógica da Escola. Nesse contexto, a APM (Associação de Pais e Mestres) é considerada um importante meio para possibilitar essa participação.
O Estatuto da entidade da APM é regido pelas presentes normas estatutárias
Da Natureza e Finalidade
ARTIGO 2º - A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade.
ARTIGO 3º - A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político,
racial ou religioso e nem finalidades lucrativas.
ARTIGO 4º - Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a APM se
propõe a:
I - colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais colimados pela escola;
II - representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
III - mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a
escola, provendo condições que permitam:
a)- melhoria do ensino;
b)- o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômica e de
saúde;
c)- a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações;
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d)- a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de
pais, professores e alunos;
e)- a execução de pequenas obras de construção em prédios escolares, que deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação.
IV - colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, inclusive nos
períodos ociosos, ampliando-se o conceito de escola como “Casa de Ensino” para “Centro de Atividades Comunitárias”;
V - favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando:
a)- aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de
ensino, quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos;
b)- aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar.
ARTIGO 5º - As atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos especificados
nos incisos do artigo anterior, deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado pela APM e
integrado no Plano Escolar.
Dos Meios e Recursos
ARTIGO 6º -Os meios e recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidos através
de:
I - contribuição dos associados;
II - convênios;
III - subvenções diversas;
IV - doações;
V - promoções diversas;
ARTIGO 7º - A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior será sempre facultativa.
§ 1º - O caráter facultativo das contribuições não isenta os associados do dever moral de
dentro de suas possibilidades, cooperar para a constituição do fundo financeiro da Associação.
§ 2º - No início de cada ano letivo e após haver encerrado o período de matrículas, previsto
no calendário escolar, serão fixadas a forma e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos
associados.
§ 3º - As contribuições serão depositadas nas agências do Banco Nossa Caixa S/A, em conta
vinculada à APM, que só poderá ser movimentada conjuntamente, pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro.
§ 4º - Nas localidades onde não houver os estabelecimentos de crédito referidos no parágrafo
anterior, as contribuições serão depositadas nas agências bancárias onde o Estado ou a Prefeitura mantiverem
transações.
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ARTIGO 8º -A aplicação dos recursos financeiros constará do Plano Anual de Trabalho da
APM.
Parágrafo único - A assistência ao escolar será sempre o setor prioritário da aplicação de recursos, excluindo-se aqueles vinculados a convênios.
Dos Associados, seus Direitos e Deveres
ARTIGO 9º - O quadro social da APM, constituído por número ilimitado de associados, será composto de:
I - associados natos;
II - associados admitidos;
III - associados honorários.
§ 1º - Serão associados natos o Diretor de Escola, o Vice-Diretor, os professores e demais
integrantes dos núcleos de apoio técnico-pedagógico e administrativo da escola, os pais de alunos e os alunos
maiores de 18 anos, desde que concordes.
§ 2º - Serão associados admitidos os pais de ex-alunos, os ex-alunos maiores de 18 anos, os
ex-professores e demais membros da comunidade, desde que concordes e aceitos conforme as normas estatutárias.
§ 3º - Serão considerados associados honorários, a critério do Conselho Deliberativo, aqueles
que tenham prestado relevantes serviços à Educação e a APM.
Dos Direitos e Deveres
ARTIGO 10 - Constituem direitos dos associados:
I - apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes dos vários órgãos da APM;
II - receber informações sobre a orientação pedagógica da escola e o ensino ministrado aos
educandos;
III - participar das atividades culturais, sociais, esportivas e cívicas organizadas pela APM ;
IV - votar e ser votado nos termos do presente Estatuto;
V - solicitar, quando em Assembléia Geral, esclarecimentos a respeito da utilização dos recursos financeiros da APM;
VI - apresentar pessoas da comunidade para ampliação do quadro social.
VII – demitir-se quando julgar conveniente, protocolando junto à Secretária da APM seu pedido de demissão.
ARTIGO 11 - Constituem deveres dos associados:
I - defender, por atos e palavras, o bom nome da Escola e da APM;
II - conhecer o Estatuto da APM;
III - participar das reuniões para as quais foram convocados;
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IV - desempenhar, responsavelmente, os cargos e as missões que lhes forem confiados;
V - concorrer para estreitar as relações de amizade entre todos os associados e incentivar a participação comunitária na escola;
VI - cooperar, dentro de suas possibilidades, para a constituição do fundo financeiro da
APM;
VII - prestar à APM, serviços gerais ou de sua especialidade profissional, dentro e conforme
suas possibilidades;
VIII - zelar pela conservação e manutenção do prédio, da área do terreno e equipamentos
escolares;
IX - responsabilizar-se pelo uso do prédio, de suas dependências e equipamentos, quando
encarregados diretos da execução de atividades programadas pela APM.
Dos Órgãos Diretores
ARTIGO 13 - A APM será administrada pelos seguintes órgãos:
I - Assembléia Geral;
II - Conselho Deliberativo;
III - Diretoria Executiva;
IV - Conselho Fiscal.
A seguir disponibilizamos os documentos comprobatórios da regularidade da Associação de
Pais e Mestres da Escola Estadual Saturnino Leon Arroyo.
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GRÊMIO ESCOLAR
Tornar a escola um espaço capaz de incentivar o protagonismo juvenil é de fundamental importância para a realização dos fins educativos da escola. Nesse sentido, o Grêmio Estudantil se constitui num
importante instrumento para desenvolver a autonomia dos alunos e valorizar a ocupação dos espaços escolares
de forma mais efetiva e criativa.
Fundamento Legal: Lei nº 7398 de 04/11/85 - Comunicado SE de 26/09/86.
Objetivos:
 propiciar o engajamento dos alunos nas atividades da escola;
 desenvolver o senso crítico e participativo do aluno, dando-lhe oportunidade de socializar-se de maneira livre e espontânea, tornando-o responsável pelo processo de aperfeiçoamento do próprio
ensino e fazendo-o compreender que só em conjunto e de forma organizada se consegue atuar numa sociedade democrática;
 favorecer o aparecimento de lideranças;
 identificar aspirações, mobilizar e coordenar recursos em forma de ação participativa.

ATA DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO GRÊMIO ESTUDANTIL – 2014.
Aos vinte e um dias de março de dois mil e quatorze durante os períodos de aula, na sala de
leitura da EE. Saturnino Leon Arroyo foi realizada a votação dos alunos para a escolha da chapa que comandará
o Grêmio Estudantil da Unidade Escolar na qual teve como participantes as Chapas: “Q.I. – Qualidade e Inteligência na sua presença” e “U.P.T.E. – União Pela Transformação Escolar”, tendo com resultado final a
seguinte apuração na eleição:
U.P.T.E. = 277 votos (61,69%)
= 141 votos (31,4%)
Brancos = 28 votos (6,24%)
Nulos = 03 votos (0,67%)
Sendo eleita a chapa “U.P.T.E. – União Pela Transformação Escolar” composta pelos seguintes alunos:
Cargo Eletivo:
Presidente: Gabriela Rovere da Silva - 2ª Série B - EM
Vice - Presidente: Giovana Paula Marques Batista - 2ª Série A - EM
1º Secretário: Daniel Chimello Gonzales - 2ª Série B - EM
2º Secretário: Alan Henrique Rodrigues dos Santos - 2ª Série A - EM
1º Tesoureiro: Marcelo Castilho Gonçalves - 2ª Série A - EM
2º Tesoureiro: Thayson Diogo Araújo - 2ª Série A - EM
Oradora: Thais Oliveira Massuia – 2ª Série B - EM
Diretor Social: Caio Felipe Pereira da Silva - 2ª Série B - EM
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Diretor de Esportes: Pedro Igor Ferreira Ortega - 2ª Série B - EM
Diretor Cultural: Lucas Henrique Silva do Carmo - 2ª Série B – EM
Diretor de Imprensa: Eduardo Felipe Heberto Roxo Soares - 2ª Série A - EM
1º Suplente: Talitha Rovere Lourenço – 3ª Série B - EM
2º Suplente: Alberto Soler Alves Junior - 8ª Série D - EF

Conselho Fiscal:- Efetivos
I – Tainara Michaele de Souza - 1ª Série B - EM
II – Beatriz Bozelli - 8ª Série D - EF
III – Igor Moreira de Araujo Santos – 1ª Série A - EM

ASSUNTO: POSSE DA DIRETORIA DO GRÊMIO ESTUDANTIL 2014.
Aos três dias do mês de abril de dois mil e quatorze, sob a Presidência do Senhor Carlos Antônio de Jesus Cabral, RG. 9484.067-2, reuniram-se os membros da nova Diretoria do Grêmio Estudantil 2014,
da chapa vencedora “U.P.T.E. – União Pela Transformação Escolar” para tomarem posse de seus cargos
conforme segue:
Presidente: Gabriela Rovere da Silva - 2ª Série B - EM
Vice - Presidente: Giovana Paula Marques Batista - 2ª Série A - EM
1º Secretário: Daniel Chimello Gonzales - 2ª Série B - EM
2º Secretário: Alan Henrique Rodrigues dos Santos - 2ª Série A - EM
1º Tesoureiro: Marcelo Castilho Gonçalves - 2ª Série A - EM
2º Tesoureiro: Thayson Diogo Araújo - 2ª Série A - EM
Oradora: Thais Oliveira Massuia – 2ª Série B - EM
Diretor Social: Caio Felipe Pereira da Silva - 2ª Série B - EM
Diretor de Esportes: Pedro Igor Ferreira Ortega - 2ª Série B - EM
Diretor Cultural: Lucas Henrique Silva do Carmo - 2ª Série B – EM
Diretor de Imprensa: Eduardo Felipe Heberto Roxo Soares - 2ª Série A - EM
1º Suplente: Talitha Rovere Lourenço – 3ª Série B - EM
2º Suplente: Alberto Soler Alves Junior - 8ª Série D - EF

Conselho Fiscal:- Efetivos
I – Tainara Michaele de Souza - 1ª Série B - EM
II – Beatriz Bozelli - 8ª Série D - EF
III – Igor Moreira de Araujo Santos – 1ª Série A - EM
Foi discutido ainda o projeto do Grêmio Estudantil para o ano letivo que tem uma cópia anexada em livro próprio. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que depois de lida segue assinada
por todos os presentes.
Fernandópolis, 03 de abril de 2014.
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DOS COLEGIADOS
Conselho de Escola – Artigo 95 da Lei Complementar 444-85.
O Regimento Escolar elaborado nos termos do Parecer CEE Nº 67/98, de 18 de Março de
1998 - Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais e demais legislações em vigor estabelece em relação ao Conselho de Escola o que segue:O conselho de escola, articulado ao núcleo de direção, constitui-se em colegiado de natureza
consultiva e deliberativa, formado por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar.
O conselho de escola tomará suas decisões, respeitando os princípios e diretrizes da política
educacional, da proposta pedagógica da escola e a legislação vigente.
O conselho de escola poderá elaborar seu próprio estatuto e delegar atribuições a comissões
e subcomissões, com a finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar a sua organização.
A composição e atribuições do conselho de escola estão definidas conforme Artigo 95 da Lei
Complementar 444/85, conforme segue:-.
“Artigo 95 – O Conselho de Escola, de natureza deliberativa, eleito anualmente durante o primeiro mês letivo, presidido pelo Diretor da Escola, terá um total mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 (quarenta) componentes, fixado sempre
proporcionalmente ao número de classes do estabelecimento de ensino”.
§ 1º – A composição a que se refere o ”caput” obedecerá a seguinte proporcionalidade:
I – 40% (quarenta por cento) de docentes;
II – 5% (cinco por cento) de especialistas de educação excetuando-se o Diretor de Escola;
III – 5% (cinco por cento) dos demais funcionários;
IV – 25 % (vinte e cinco por cento) de pais de alunos;
V – 25% (vinte e cinco por cento) de alunos;
§ 2º – Os componentes do Conselho de Escola serão escolhidos entre os seus pares, mediante processo eletivo.
§ 3º – Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá também 2 (dois) suplentes, que substituirão os membros efetivos em suas ausências e impedimentos.
§ 4º – Os representantes dos alunos terão sempre direitos a voz e voto, salvo nos assuntos que, por força legal, sejam restritos ao que estiverem no gozo da capacidade civil.
§ 5º – São atribuições do Conselho de Escola:
I – Deliberar sobre:
 diretrizes e metas da unidade escolar;
 alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica;
 projetos de atendimento psico-pedagógicos e material ao aluno;
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 programas especiais visando à integração escola-família-comunidade;
 criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola;
 prioridades para aplicação de recursos da Escola e das instituições auxiliares;
 a indicação, a ser feita pelo respectivo Diretor de Escola, do Vice Diretor de Escola, quando este for oriundo de outra unidade escolar;
 as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os funcionários, servidores e alunos da unidade escolar;
II – Elaborar o calendário e o regimento escolar, observadas as normas do Conselho Estadual de Educação e
a legislação pertinente;
III – Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seus desempenhos em face das diretrizes e metas estabelecidas.
§ 6º – Nenhum dos membros do Conselho de Escola poderá acumular votos, não sendo também permitidos
os votos por procuração.
§ 7º – O Conselho de Escola deverá reunir-se, ordinariamente, 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, por convocação do Diretor da Escola ou por proposta de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros.
§ 8º – As deliberações do Conselho constarão de ata, serão sempre tornadas públicas e adotadas por maioria
simples, presentes a maioria absoluta de seus membros”.
Com o objetivo de cumprir o que estabelece a legislação vigente para a composição do Conselho de Escola, o senhor diretor convocou cada segmento para eleição de seus pares. Nos dias agendados e após
os esclarecimentos necessários com amplo debate visando assegurar o afloramento de idéias e aspirações, garantindo, desta forma, uma representação de caráter real, os membros dos diferentes segmentos elegeram seus pares
para compor o referido conselho, que ao final apresentou por aclamação seus representantes efetivos bem como
os suplentes.
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Conselho de Classe/Série/Termo
O Regimento Escolar elaborado nos termos do Parecer CEE Nº 67/98, de 18 de Março de
1998 - Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais e demais legislação educacional em vigor, estabelece em relação ao Conselho de Série o que segue:Os conselhos de séries, classes e ou termos enquanto colegiados responsáveis pelo processo
coletivo de acompanhamento, avaliação do ensino e da aprendizagem organizar-se-ão de forma a:
I – possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos , séries e turmas;
II – propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem;
III – favorecer a integração e seqüência dos conteúdos curriculares de cada classe;
IV – orientar o processo de gestão do ensino.
Os conselhos de séries e ou termos serão constituídos pelo Diretor da escola, que o preside, pelo professor coordenador, pelos professores que lecionam nas respectivas classes e por dois alunos de cada
classe escolhidos pelos seus pares independentes da idade.
O diretor da Escola, poderá delegar a presidência dos conselhos de séries e ou termos ao
Vice-Diretor, ao Professor coordenador ou a qualquer um dos seus membros docentes .
Os conselhos de séries e ou termos deverão se reunir, ordinariamente, uma vez por bimestre, ou quanto convocados pelo diretor.
Os conselhos de séries e ou termos deverão discutir, analisar e tomar decisões sobre assuntos pertinentes a avaliação, promoção, recuperação, reforço e retenção de alunos.
Os conselhos de série e ou termos tem as seguintes atribuições:
I – apresentar informações sobre os alunos, salientando aspectos que envolvam aproveitamento escolar, interesse de participação, freqüência, condições sócio e econômico, hábitos atitudes;
II – sugerir medidas que venham a melhorar o aproveitamento e ajustamento do aluno em
classe;
III – avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados de aprendizagem, relativos aos
vários componentes curriculares, analisando os padrões de avaliação utilizados, identificando falhas no comportamento didático e pedagógico do docente, alunos de aproveitamento insuficiente e as possíveis causas;
IV – discutir a elaboração da programação de atividades de recuperação e reforço para os alunos com problema de aprendizagem;
V – avaliar o comportamento da classe através do relacionamento com os professores, identificando alunos de ajustamento insatisfatório na classe e na escola e propor medida que visem a um melhor ajustamento;
VI – opinar sobre a promoção do aluno, quando esta couber, após estudos de recuperação e
reforço, bem como a sua classificação na série correspondente;
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VII – opinar sobre pedidos de reconsideração e recursos, interpostos pelos alunos ou por
seus responsáveis
As discussões dos conselhos de série e ou termos devem ser fundamentadas e conterá as
opiniões dos integrantes do referido conselho com as respectivas decisões e devidamente registradas em atas.
As decisões dos Conselhos de séries e ou termos, devem ser comunicados aos pais ou responsáveis para que estes possam estar cientes e ao mesmo tempo, acompanharem o rendimento escolar do aluno.
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ATPC: Organização, de modo efetivamente coletivo, do tempo e espaço de formação para o desenvolvimento do currículo e avaliação do processo ensino-aprendizagem;
A Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - ATPC é o espaço privilegiado de efetivação do
Currículo Oficial do Estado de São Paulo e da construção de novos conhecimentos e saberes que fundamentem
e aprimoram essa experiência na rede estadual de São Paulo. É nesse tempo e nesse espaço que gestores e professores podem discutir e refletir sobre educação integral, proposta pedagógica da escola, e tudo que diz respeito
à concretização dessa proposta simultaneamente antiga e ainda nova. É na ATPC que se discute a escola que
temos e que sonhamos e, concretizamos a escola que queremos.
A ATPC é um momento de formação contínua dos educadores da escola, troca de experiências, planejamento e replanejamento das ações, discussão sobre o processo de ensino e de aprendizagem e do
cotidiano escolar. Dessa forma ela possibilita a articulação da equipe e a integração entre todas as atividades que
acontecem na escola. Seu foco deve ser constituído, prioritariamente, por questões pedagógicas e deve contribuir
para que os profissionais da escola possam refletir sobre práticas e aprimorar suas ações.
António Nóvoa (1999), no artigo “Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos à
pobreza das práticas”, comenta sobre a urgência em se descobrir novos sentidos para a idéia de coletivo profissional, ao se referir às práticas associativas docentes:
“É preciso inscrever rotinas de funcionamento, modos de decisão e práticas pedagógicas que apelem à co-responsabilização e à partilha entre
colegas. É fundamental encontrar espaços de debate, de planificação e
de análise, que acentuem a troca e a colaboração entre os professores”.
(Nóvoa, 1999, p.16)
Para que a ATPC cumpra realmente suas funções é necessário que ela seja bem organizada e
planejada. No tocante à organização, é importante que:
• a ATPC ocorra em um local agradável e acolhedor;
• a pauta seja compartilhada e receba contribuições de todos os profissionais;
• as tarefas (registro, escolha de textos, organização de momentos de estudo etc.) sejam divididas entre a equipe;
• a condução da ATPC seja partilhada;
• cada ATPC tenha focos e objetivos bem definidos e de conhecimento de todos;
• todas as reuniões sejam avaliadas pelo coletivo.
No planejamento da ATPC os professores coordenadores enfocaram sempre as metas e necessidades de curto, médio e longo prazo e atender as demandas do grupo de professores. É fundamental tam-

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

CAMINHOS DE
UMA NOVA ERA

bém ter flexibilidade e sensibilidade para perceber quando é necessário abordar ou retomar questões importantes
para a escola. Só é possível planejar bem esse momento coletivo quando o grupo gestor possui um diagnóstico
da realidade escolar e conhece profundamente professores e alunos.
As discussões, os avanços e dificuldades detectados, as ações e intervenções programadas e
as decisões tomadas no ATPC, foram registradas em documento próprio, (caderno/diário de bordo). Esse registro sempre foi retomado para que o grupo pudesse recuperar sua trajetória e refletir sobre o que está fazendo.
Como nem sempre foi possível que todos professores estivessem presentes a todas as reuniões, o registro possibilita o acesso ao que foi discutido e por isso, todo registro estão sempre à disposição para consulta e que seus
pontos mais importantes também sejam socializados por meio de e-mails, murais etc.
Quadro Síntese - ATPC
- Espaço de:
• Formação contínua dos educadores da escola;
• Troca de experiências;
• Articulação da equipe escolar;
• Planejamento e replanejamento das ações;
• Discussão sobre o processo de ensino e de aprendizagem;
• Gestão democrática;
• Discussão do cotidiano escolar.
- Planejamento
• A ATPC sempre planejado cuidadosamente pelos Professores Coordenadores;
• A Equipe de gestão da escola sempre participou do planejamento dos ATPCs;
• O planejamento da ATPC contemplou as demandas dos professores e as necessidades da
escola;
– Formação continuada
• Centrada na escola com o apoio de instâncias locais - DE
- Conteúdo da formação voltado para a discussão de:
• políticas públicas e diretrizes curriculares;
• necessidades das escolas;
• projetos construídos pelas escolas.
– Referências
• Priorização do desenvolvimento do profissional e da pessoa;
• Construção de ações baseadas no currículo da escola;
• Articulação do projeto pedagógico, regimento e plano escolar.
– Perspectivas
• Garantir condições de trabalho e desenvolvimento profissional coletivo;

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SATURNINO LEON ARROYO
Rua Bahia n.º 265 - Bairro Bela Vista - Fone (017)3442-2310 – 3463-1912 – email – e026979a@see.sp.gov.br

CAMINHOS DE
UMA NOVA ERA

• Valorização dos saberes docente;
• Elaboração de novas metodologias;
• Aprimoramento das práticas docentes;
• Sentido da autonomia crítico-intelectual.
– Metodologia
• Encontros com toda a equipe escolar para evidenciação diagnóstica;
• Planejamento colaborativo das ações;
• Avaliação e retro informação para a tomada de decisão.
– Organização
• Ambiente agradável, organizado e acolhedor;
• Divisão de tarefas no grupo escola;
• Condução do ATPC partilhada entre gestores e professores;
• Clareza dos focos e objetivos de cada ATPC;
• Pauta compartilhada com contribuições de todos os profissionais.
– Registro
• Ter um caderno próprio de Registro do ATPC com as discussões feitas. Todo integrante da
escola recebeu um caderno de bordo para destacar:
• os avanços;
• o que ainda precisa ser trabalhado;
• ações programadas e as já realizadas;
• Sempre retomar o registro no início das reuniões de ATPC;
• Socializar as discussões do ATPC por meio de murais, e-mails e/ou outros.
Professores Coordenadores:Designados nos termos da legislação vigente
Andreza Soares Rosa Vanti - Professor Coordenador – Ensino Fundamental – Ciclo – II
Valdinéia Terezinha Nunes Rossanesse - Professor Coordenador – Ensino Médio
Nos termos do Artigo 2º da referida resolução os docentes indicados para o exercício da
função de Professor Coordenador com 40 (quarenta) horas semanais de trabalho tem as seguintes atribuições:
I - acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os resultados do desempenho dos alunos;
II - atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica espaço coletivo de construção
permanente da prática docente;
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III - assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes dos professores para garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática pedagógica, estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento profissional;
IV - assegurar a participação ativa de todos os professores do segmento/nível objeto da coordenação, garantindo a realização de um trabalho produtivo e integrador;
V - organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de aprendizagem;
VI - conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e aprendizagem,
para orientar os professores;
VII - divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológicos disponíveis.
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PLANO DE TRABALHO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM ATPC
“A forma de gestão Democrática é a única que possibilita articular as contribuições
provenientes das diversas origens visando tanto à criação de relações democráticas
no interior das instituições como à construção de um sistema de ensino que se caracterize pela qualidade de seu trabalho pedagógico”. (Bryan, 2005)

JUSTIFICATIVA:
Endente-se que a melhoria da qualidade da educação tem estreita relação com a formação
continuada dos educadores, pois propicia melhores condições na prática cotidiana, aperfeiçoa o tempo pedagógico, integra estudos e discussões acerca de aspectos educacionais que carecem de fundamentação teórica, provoca
reflexões que promovem retomadas de ações em sala de aula com perspectivas de inovadores caminhos para
pensar, sentir e atuar na questão da prática docente. Conforme Fusari, (1992, p.33) “ O mais importante é instalar no corpo docente das escolas a capacidade de agir, pensar e agir, num processo contínuo de reflexão da própria prática docente como fator determinante para uma ação mais consciente,crítica ,competente e transformadora”.
Diante do exposto acima, torna-se necessário viabilizar mudanças com ações que envolvam
os gestores, sobretudo os PCPs e professores, utilizando as ATPCs, tornando-as espaço de formação continuada
em serviço como um mecanismo imprescindível para o aperfeiçoamento da equipe escolar e a melhoria da qualidade de ensino.
Assim, considera-se este espaço institucionalizado ao trabalho pedagógico, privilegiado para
a formação continuada dos docentes com vistas à implantação de uma cultura da capacitação em serviço, numa
perspectiva de estudo mais aprofundado do resultado do desempenho dos alunos, que deva ir além das considerações dos acertos, erros e intervenções pontuais do professor para a correção dos desvios detectados.

OBJETIVOS:
-Discutir e refletir sobre alguns elementos curriculares básicos como: objetivos, conteúdos,
métodos de ensino e avaliação e dos protagonistas da escola: professores e alunos.
-Desenvolver um trabalho conjunto, equipe gestora e coletivo dos professores, planejando e
realizando ações, refletindo e avaliando o cotidiano para ir da além da escola aprofundando um olhar crítico não
apenas sobre o ensino, mas, sobretudo em seu papel social;
-Viabilizar meios para que a teoria seja incorporada à prática, como alicerce que sustenta a reflexão, favorecendo o desenvolvimento de uma postura crítica-reflexiva acerca das concepções de ensino e aprendizagem;
-Praticar avaliação do processo de ensino e aprendizagem como instrumento do planejamento escolar, mudando o foco “de que planejar, para que e para quem” como afirma Luckesi (1992).
-Melhorar as oportunidades e qualidade de interação e diálogo despertando hábitos de estudo, trabalho pedagógico e reflexão individual e coletiva, na busca de toda equipe na compreensão dos processos
de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos.
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TEMAS:
 Implementação do Currículo Oficial do Estado de São Paulo
 Conteúdos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais
 Avaliação e Currículo
 Análise de Indicadores internos e externos de rendimento escolar:
 Gestão da Sala de aula
 Aprendizagem e a relação com o conhecimento

CONTEÚDOS


Currículo- Princípios: Vídeos sobre Currículo e Áreas de Conhecimento (São Paulo Escola de Formação de Professores) 2º encontro presencial – Concurso PEB II - Maria
Inês Fini



Atividades 1 e 2 dos princípios do Currículo – Escola de Formação de Professores(Concurso Público PEB II-2º encontro presencial)



Conteúdos: Como se aprende? Livro: Síntese do livro : A prática educativa- Ed. Artmed,1998 – Antoni Zabala



A avaliação e os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais(texto elaborado a
partir do livro : A prática educativa- Ed. Artmed,1998 – Antoni Zabala



Transposição Didática; Interdisciplinaridade e Contextualização- Geraldo Peçanha de
Almeida – Ed. Cortez



Currículo-Avaliação: Vídeo – Fala da Profª Maria Inês Fini (3`00 minutos)



Planejamento e avaliação para professores que ensinam e alunos que aprendem (Material da REDEFOR 2011)



Avaliação-técnica ou ética? (Material da REDEFOR 2011)



Avaliação e Aprendizagem (Material da REDEFOR 2011)



Viver e construir a avaliação e o planejamento (Material da REDEFOR 2011)



Contexto histórico da avaliação: Implicações e suas dimensões (REDEFOR 2011)



Portfólio e avaliação formativa da aprendizagem (Material da REDEFOR 2011)



O uso do portfólio, a reflexão e a avaliação (Material da REDEFOR 2011)



Fichas e gráficos de acompanhamento individual do aluno /série/ata do conselho de
classe – Doc . da Escola



Matrizes de referência para avaliação Saresp- 2009



Relatório Pedagógico- 2009
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In (Disciplina: Problema de Gestão da Sala de aula ou de auto organização dos alunos?
C.S.Vasconcellos: Construção da disciplina consciente e interativa em sala de aula e na
escola, 12ª edição S.Paulo ,Libertad, 2001



.A Gestão da Sala de aula- Documento Básico – p.27, 2007



Sala de aula, que espaço é esse? Concurso PEB II- *(São Paulo Escola de Formação de
Professores 2010)



Planejamento *



Tempos escolares *



A organização tempo/espaço no cotidiano da sala de aula *



A importância da rotina para a aprendizagem *



Questões discursivas *



Lição de casa*



A lição de casa é uma proposta pedagógica? *



O que a lição de casa significa para os alunos? *



Os desafios do trabalho em grupo*



Dez dicas sobre trabalho em grupo*



Modalidades organizativas*



Situações de aprendizagem ou modalidades organizativas*



Gestão do tempo apresentação dos conteúdos e organização das atividades*



Questões objetivas*



Apresentação dos conceitos sobre aprendizagem e a relação com o conhecimento*



Atividade complementar – Habilidades e competências sob o conceito de: Perrenoud,
Lino Macedo, Nilson Machado e Aurélio(dicionário) *



Como aprender e ensinar competências (Antonio Zabala)



Como diferenciar Habilidades e Competências? *



Um pouco mais sobre leitura e escrita na escola*



O papel dos conteúdos*



Sobre a aprendizagem*



Seqüência Didática*
*(São Paulo Escola de Formação de Professores 2010)
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DESENVOLVIMENTO:
Este plano de formação continuada será desenvolvido em duas (02) horas semanais de
ATPCs(às segundas e terças-feiras ao longo do ano letivo, sob a orientação dos gestores e coordenação dos trabalhos pelos PCPs,representando claramente as intenções de um curso de formação continuada que é a intervenção da qualidade de melhoria em todas as dimensões no ambiente escolar , Em cada reunião, com a participação
de professores e equipe gestora, as ações propostas deverão ser articuladas aos problemas detectados na prática
dos participantes em sala de aula de modo que os estudos e as atividades sejam objetos de discussão, possibilitando vínculos com as situações encontradas no cotidiano, através de estudos do tema propostos para desencadear discussões e organização de sínteses coletivas com levantamento de questões que precisam ser aprofundadas.
A Formação continuada dar-se à também entre as várias instâncias articuladas: professores
/educadores com seus pares, individualmente com o grupo-escola, com assessoria externa; em cursos de formação acadêmica. Além disso, entende –se que esse eixo curricular, guarda estreita relação com outro eixo já apresentado , que é o da Democratização da Gestão, visto que, numa escola em que há mais abertura para que ela se
torne um espaço de reflexões e ações de todas as pessoas , todos se tornam “aprendentes” nessa instituição. E,
nesse sentido, a discussão sobre a práxis da escola é importante e fundamental conteúdo de trabalho do educador
seja ele, professor ou professor-coordenador.

METAS:
.Garantir em 90%, a participação do público alvo (professores e equipe gestora);
. Elevar em 70%, o nível de aprendizagem do professor (fundamentação teórica) e aplicação
em sala de aula dos conhecimentos adquiridos.
. Atingir em 60%, o desenvolvimento de novas competências e posturas de todos que fazem
parte do processo de ensino e de aprendizagem.
- Atingir o índice da escola no IDESP no Ensino Fundamental e Ensino Médio.

AVALIAÇÃO:
A avaliação das ATPCs deve ser encarada como caráter investigativo que possibilite (evidencie)
à equipe gestora e corpo docente a observar a escola como um espaço coletivo construído nas suas relações,
onde o contexto ajuda a determinar as ações de seus sujeitos para que estes possam ampliar seus olhares às
ATPCs como espaço utilizado à formação contínua dos professores.
Pretende-se, através de questionários e fichas de avaliação, identificar os resultados apresentados
e através destes delinear novas ações que promovam a participação engajada da comunidade escolar nas ATPCs.

RESPONSÁVEIS:
Equipe gestora.
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O que é Avaliação Institucional
Entende-se por Avaliação Institucional, aquela em que o processo de avaliação é inserida em escolas
públicas e privadas para avaliar, estas instituições com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino. A educação brasileira não dispunha de uma metodologia que nos permitisse avaliar, de forma sistemática , a qualidade das ações dos educadores e da escola. (Falcão p.313) Nos últimos anos instituições educacionais públicas e privadas lançaram-se de uma busca de métodos e técnicas que as ajudassem a melhorar a qualidade da
educação brasileira em todos os níveis e modalidades. Foram criadas diversas instâncias de avaliação da
educação, abrangendo diversos níveis de ensino, entre elas estão: SAEB – Sistema de avaliação da Educação
Básica, tem por objetivo a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino, fornecendo informações sobre a qualidade, a equidade, e a eficiência da educação nacional, de forma a permitir o monitoramento das políticas brasileiras. Temos também o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é um exame
anual destinados aos alunos em vias de concluir ou que já tenham concluído o ensino médio. O artigo 9º da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que compete a União autorizar , reconhecer ,
credenciar , supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior. O Exame Nacional de
Cursos, também conhecido como Provão, é um dos componentes da avaliação dos cursos superiores de graduação. O Provão é um exame obrigatório para os estudantes de ensino superior que estejam cursando o último ano letivo. Não existe apenas uma única metodologia capaz de medir e garantir a qualidade de ensino
da aprendizagem e da gestão possível de ser utilizada em qualquer tipo de escola. Ao analisar o processo de
mudança deve-se estudar como se pretende investigar o que caracteriza um processo de avaliação institucional na expectativa de que permita a reformulação de princípios administrativos/pedagógicos e que produza
mecanismos para a efetivação de uma avaliação democrática. Segundo Edson Machado de Souza, avaliar
significa comparar, contrastar uma situação real com algum paradigma , ideal , utópico ou também real mas
que se verifique em outro contexto. Sempre será necessário ter algum padrão de referência - o paradigmaem relação ao qual o sujeito da avaliação será comparado. Para que se tenha uma formulação ou implementação de políticas públicas é necessário que se siga os seguintes passos: a) Avaliação de diagnóstico (contínua e permanente – identificação da necessidade de mudança); b) Formulação de objetivos e metas; c) Decisão política; d) Reformulação. Segundo Robert Lassance, a avaliação institucional torna-se valiosa, quando
compreendida como dimensão do processo de desenvolvimento de uma universidade comprometida com a
sociedade.

A finalidade da avaliação institucional é perseguir um ensino cada vez melhor que traduza, com clareza, seus
compromissos com a sociedade brasileira. A escola é um lugar de concepção, realização e avaliação de seu
projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus alunos. O
projeto é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com a comunidade esco-
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lar. 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. A avaliação está
inserida no PPP e desempenha o papel importantíssimo de possibilitar a construção da autonomia do sujeito
e da instituição escolar, produzindo mudanças melhorando a qualidade da educação como um todo. Para
realizar um ensino de qualidade e lutar por sua autonomia, as escolas tem que romper com a atual forma de
organização burocrática que regula o trabalho pedagógico. A escola e as ações de seus profissionais serão de
qualidade , quando puderem ser consideradas, ao mesmo tempo, efetivas, relevantes, eficientes e eficazes. A
Avaliação Institucional não pode se transformar em um transtorno para a instituição, sugadores de recursos,
dispendiosa e pesada. Cabe aos especialistas em avaliação, em parceria com os profissionais envolvidos,
planejar e executar juntos o processo de avaliação.

Resumo do Artigo por: Pablo Santos Autor : Pablo Silva Machado Bispo dos Santos

Fonte:- http://pt.shvoong.com/humanities/483157-que-%C3%A9-avalia%C3%A7%C3%A3o-institucional/
Fonte:http://pt.shvoong.com/humanities/483157-que-%C3%A9-avalia%C3%A7%C3%A3o-institucional/#ixzz2PWe01hqL
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1. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
1.1 Foram realizadas, periodicamente, práticas de avaliação e sociali1 - Avaliação da pro-

zação dos objetivos e metas alcançados pela Proposta Pedagógi-

posta pedagógica

ca/Plano de Gestão, com o envolvimento de representantes de todos
os segmentos da comunidade escolar?
1.2 A escola tem realizado registros, análises e socialização das taxas

2. Rendimento escolar

de aprovação, reprovação e abandono, identificando necessidades e
implementando ações de melhoria?
1.3 A escola realizou o acompanhamento e controle da freqüência

3 - Frequência escolar

dos alunos adotando medidas para assegurar a sua permanência,
com sucesso?

4 Uso dos resultados

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

do desempenho esco-

RESP, e outros), identificou necessidades e propôs metas de melho-

lar

ria?

5. Satisfação dos alu-

1.5 Foram levantados e analisados de forma sistemática, índices de

nos, pais, professores

satisfação dos alunos , pais, professores, demais profissionais da

e demais profissionais

escola, em relação à gestão, às praticas pedagógicas e aos resulta-

da escola

dos da aprendizagem?

6.

Transparência

e

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

divulgação dos resul-

resultados de aprendizagem dos alunos e as ações educacionais im-

tados

plementadas para a melhoria do ensino?
Evidências da Escola que temos



Sim, foram realizadas periodicamente práticas de avaliação e socialização dos objetivos e metas
alcançadas pela proposta pedagógica/plano gestão, envolvendo os representantes da comunidade escolar (Conselho de escola, representantes de classe, professor representante de classe,
mediador, coordenadores, responsáveis pela sala de leitura e os próprios funcionários).
Como esta avaliação é feita e socializada?
Por meio de análise e diagnóstico do problema em questão e busca de possíveis soluções dos
mesmos, sejam medidas pedagógicas, disciplinares e/ou legais.
Os gestores estão continuamente em busca de analisar o perfil, a realidade da escola e sanar
suas dificuldades no processo ensino aprendizagem.



Sim, e é um trabalho diário dos gestores, pois a socialização das taxas de aprovação, reprovação
e abandono são divulgadas para os alunos na tentativa de conscientizá-los na efetiva participação e assiduidade nas atividades escolares para o seu próprio desenvolvimento psicossocial; o
que corrobora com a proposta pedagógica da Unidade Escolar. Entretanto, apesar de algumas
ações para melhorar as taxas supramencionadas, faz-se necessário implementar ações mais efetivas para a diminuição da taxa de reprovação e abandono.
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Quanto à frequência escolar há um acompanhamento dos alunos pelas coordenadoras, professores, mediadora, funcionários e demais parceiros da escola (Conselho Tutelar, COFASP, D.E. etc).
Porém, tais medidas não tem sido satisfatórias devido ao alto índice de evasão e retenção.
Que medidas devem ser tomadas?
“Eu acho que a família é importante para o aluno ir à escola. Os pais devem incentivar o filho
para não faltar da escola. A escola ajuda muito os pais na educação dos filhos”.(mãe: Jovana)



Sim, analisou. Entretanto, uma reclamação que os professores fazem é que os resultados de avaliação do SARESP, IDESP e outros, deveriam ser mais específicos para nortear melhor o trabalho dos professores e de toda a comunidade escolar. Metas de melhoria foram providenciadas
no intuito de elevar satisfatoriamente os índices de avaliação realizados pelo governo estadual e
federal.



De forma sistemática não. Porém, nos ATPCs, reuniões pedagógicas, conselho de escola, reunião
de pais e mestres e até mesmo informalmente, são questionados sobre o grau de satisfação dos
alunos, pais, professores e demais profissionais da escola. Mecanismos deveriam ser criados,
questionário, por exemplo, para verificação do grau de satisfação dos envolvidos no processo
ensino aprendizagem.



Em relação à transparência e divulgação dos resultados, os gestores nas reuniões de pais e mestres informam por meio de tabelas e gráficos os resultados alcançados pelos alunos, bem como
as medidas que a equipe escolar tem tomado para sanar as dificuldades encontradas pelos alunos no decorrer da aprendizagem. Entretanto, muitos pais não comparecem na reunião, dificultando assim, o bom andamento do trabalho.
Importante ressaltar ainda que, por meio da elaboração de um jornal (SATURNEWS), foram registradas as diversas atividades desenvolvidas pelos alunos com a mediação do corpo docente e
a supervisão dos gestores. Atitude esta que veio de encontro com a proposta pedagógica da escola, isto é, orientar o aluno a aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, capacitando assim, o aluno a ser um cidadão crítico, reflexivo e participativo.

Como é a Escola que queremos e como faremos para alcançar? Relacionar as AÇÕES
- Alunos compromissados e responsáveis com os estudos.
- Compromisso e supervisão da família nos estudos do filho.
- Corpo docente compromissado e responsável com o processo ensino-aprendizagem.
- Corpo docente e gestores envolvidos com os problemas de aprendizagem e/ou disciplinar do aluno.
Ações
- Conscientização dos alunos por meio de conversa informal e palestras sobre a importância dos estudos
para os alunos.
Sugestão de Palestras:
. A educação compromissada com o desenvolvimento do aluno.
. A importância dos estudos na formação do aluno.
. Desenvolvimento pessoal X Qualificação profissional.
. A socialização do aluno enfocando o mercado de trabalho.
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. A questão disciplinar na escola.
. Trabalhando com as expectativas de vida do jovem.
- Acompanhar e orientar o desenvolvimento do aluno por meio de atividades pedagógicas diversificadas
e uso das novas tecnologias (mídias sociais, blogs, webquest, Tags, fóruns etc).
- Continuidade das reuniões periódicas com pais ou responsáveis em horário de ATPC para sanar possíveis problemas de aprendizagem ou disciplinar.
- Planejamento e preparo do plano de aula de acordo com o Currículo Oficial do Estado de São Paulo,
flexibilizando o mesmo de acordo com o potencial de desenvolvimento dos alunos.
- Continuidade do incentivo à formação continuada do corpo docente pelos gestores por meio de divulgação em ATPC.
- Atuação imediata da equipe escolar e gestora para a tomada de decisões na busca de soluções da dificuldade em questão, sejam de ordem pedagógica ou disciplinar.
Obs.: Tais medidas acarretam na valorização dos professores e de toda a equipe escolar, repercutindo
assim, num melhor desenvolvimento das atividades.
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2 - GESTÃO PARTICIPATIVA
2.1 O Plano de Gestão da escola é formulado ou validado , anualmente,
1

com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e

Plano de gestão

expressa a missão, os valores, os objetivos, as metas e estratégias propostos como marcos orientadores da educação oferecida pela escola?
2.2 As metas e ações do Plano de Gestão e as práticas pedagógicas são

2.

acompanhadas e avaliadas de forma participativa e sistemática, envol-

Avaliação participativa

vendo representantes dos pais, alunos, professores e comunidade, de
modo a orientar propostas de melhoria?
2.3 a) Os Conselhos de Classe/Série são atuantes , contam com a participação de alunos, expressam comprometimento, iniciativa e efetiva
colaboração na melhoria do processo de ensino e do processo de apren-

3
Atuação dos conselhos/
colegiados

dizagem?
2.3 b) O Conselho de Escola e a APM atuam de maneira permanente
,com funções e atribuições bem definidas, em reuniões sistemáticas
abordando os processos de ensino e aprendizagem e gestão participativa da escola?
2.4 Foram realizadas articulações e parcerias com as famílias, com os

4
Integração escola-sociedade

serviços públicos( saúde, meio ambiente, infra-estrutura, trabalho, justiça, assistência social, cultura, esporte e lazer) associações locais, empresas e profissionais, visando a melhoria da gestão escolar,o enriquecimento do currículo e a aprendizagem dos alunos?
2.5 Canais dinâmicos de comunicação com a comunidade escolar a res-

5.

peito dos planos de ação( metas e ações do Plano de Gestão) e realiza-

Comunicação e informação

ções da escola, foram utilizados, com vistas a prestar contas e dar
transparência à gestão escolar?
2.6 Existem praticas bem sucedidas de estimulo e apoio à organização

6.

de alunos para que atuem em ações conjuntas, solidárias, cooperativas

Organização dos alunos

e comunitárias, visando ao desenvolvimento de suas potencialidades e à
formação para a cidadania?

Evidências da Escola que temos
1 - Plano de Gestão
2.1 - Sim, o plano de Gestão das escolas é formulado e avaliado, anualmente, com a participação de
representantes de toda a comunidade escolar.
2 – Avaliação Participativa
2.2 – Sim, parcialmente, quando se trata da participação dos professores, alunos, equipe escolar há sim
um comprometimento por parte de todos. Em relação aos pais principalmente nas reuniões pedagógicas
“o fator serviço” interfere na presença dos mesmos. Já em momentos festivos a participação da comuni-
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dade e entorno é maior. Podemos perceber também que houve avanços significativos no comparecimento dos pais ou responsáveis quando são solicitados na escola para resolução de conflitos, para tratar
dos problemas de ordem social, psíquica, física ou material dos filhos.
3 – Atuação dos Conselhos/Colegiados
2.3. a) - Sim, sempre que solicitados há o comprometimento da maioria dos representantes do Conselho
de classe.
2.3.

b) - Sim, nos momentos de decisões quando solicitados.

4 – Integração escola-sociedade
2.4 – Sim, há uma parceria com as famílias no intuito de conscientização, formação e orientação sobre
educação e segurança escolar.

Em relação à saúde, palestras com especialistas da área de higiene,

prevenção, orientação sobre DST, vacina HPV, gravidez precoce, bullying, uso indevido de álcool, demais
drogas, etc...Encaminhamentos de vários alunos a Psicólogos, CREAS, CRAS, AVOCAD, APAE, Conselho
Tutelar visando melhorias na aprendizagem, comportamento, evasão escolar, socialização, respeito mútuo, e apoio as famílias. Visita no Centro de Tratamento de água e esgoto da SABESP compreendendo o
processo de coleta de esgoto residencial e tratamento do mesmo. Visita ao zoológico da cidade de Bauru
conhecendo os animais e seu habitat. Participação dos alunos na Olimpíada OBA com a montagem de
foguetes utilizando materiais recicláveis. Envolvimento dos alunos no Projeto de ciências 4ª Conferência
sobre meio ambiente e sustentabilidade - Plantações de árvores ao entorno da escola.

Produção de

sabão reutilizando óleo de cozinha, sendo distribuídos em frascos para os alunos dos 6º, 7º e 8º anos –
participação alunos do game e grêmio. Participação dos alunos em jogos interescolares, intermunicipais
e regionais. Apresentação de show de talentos e datas comemorativas. Parcerias com a FEF – Unicastelo
- Escola Profissionalizante de Instrumentos musicais, Empresas, Etc...
5 – Comunicação e informação
2.5 – Publicação no jornal da Região e na DE do maior índice de leitores do Estado de São Paulo divulgado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Publicação do Jornal Satur News distribuído
para toda comunidade escolar e parceiros.
6 – Organização dos alunos
2.6 – Sim, Campanha do agasalho no início do inverno, distribuição de brindes no dias das mães e dos
pais, doações de cestas de natal com a colaboração dos alunos, professores, funcionários e direção, para
alunos menos favorecidos da escola.

Evidências da Escola que temos
-Sala de leitura bem equipada e direcionada;
-Sala de informática sem uso;
-Corpo docente ativo e compromissado;
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-Escola apropriada com sistema de acessibilidade a alunos com deficiência;
-Funcionários dedicados;
-Direção atuante;
-Maioria dos alunos compromissados com os estudos;
-Escola limpa;
-Material didático excelente;
-Professor mediador atuante;
-Quadra de esportes reformada.

Como é a Escola que queremos e como faremos para alcançar? Relacionar as AÇÕES
-Que ela seja participativa, democrática, atuante e compromissada.
-Maior envolvimento em projetos teatrais, meio ambientes, leitura e incentivo aos estudos.
-Maior dedicação no preparo da alimentação;
-Salas mais arejadas;
-Mais compreensão com alunos por parte de alguns professores;
-Sala de informática adequada p/funcionamento,
-Banheiros mais higiênicos.
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3 - GESTÃO PEDAGOGICA
3.1 Os Planos de Ensino, em consonância com a Proposta Pedagógica da escola,
1 - Curriculo

dialogam com o currículo oficial atendendo aos interesses e as necessidades dos
alunos?

2 - Monitoramen-to da aprendizagem

3.2 Foram realizadas práticas de análise dos resultados de aprendizagem( avanços alcançados e dificuldades enfrentadas pelos alunos) e são desenvolvidas
ações pedagógicas tendo por objetivo a melhoria continua do desempenho escolar?
3.3 Foram desenvolvidas praticas pedagógicas inovadoras para atender as dife-

3 - Inovação
pedagógica

rentes necessidades e ritmos de aprendizagem dos alunos, com a utilização adequada de recursos didáticos e tecnologias educacionais que favoreçam o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade, a contextualização e a apropriação dos
saberes ?

4 - Inclusão
com equidade

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

5 - Planejamen-

3.5 As práticas de planejamento das aulas pelos professores são realizadas de

to da prática

forma sistemática, coletiva e cooperativa, em consonância com o Currículo e

pedagógica

com base nos avanços e necessidades individuais dos alunos?
3.6 a) Foram realizadas práticas de organização dos ambientes, horários de aula
de modo a assegurar praticas pedagógicas que aprimoram a qualidade do ensi-

6 - Organização
do espaço e
tempo escolares

no?
3.6.b) Foram desenvolvidos projetos de recuperação paralela que atenderam às
necessidades de aprendizagem dos alunos?
3.6.c)O HTPC se constituiu em um espaço coletivo de formação para o desenvolvimento do currículo e avaliação do processo ensino e aprendizagem?

Evidências da Escola que temos
1- CURRÍCULO
Sim. Os planos de ensino estão de acordo com a proposta pedagógica onde, o objetivo é traduzir
com clareza o trabalho pedagógico articulado ao compromisso sociopolítico visando assim atender
aos interesses e as necessidades dos alunos, com dinamismo e motivação.
2- MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM
Sim. As práticas pedagógicas foram desenvolvidas através de ações na sala de leitura, agrupamentos por níveis de dificuldades, atendimento individualizado, maleta viajante, leitura coletiva em sala de
aula, etc.
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3- INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
Sim. As práticas pedagógicas inovadoras foram desenvolvidas com a inserção dos alunos nas olimpíadas de Língua Portuguesa, Matemática, OBA, concursos literários e também os projetos PROEMI e
PRODESC.
4- INCLUSÃO COM EQUIDADE
Sim. São realizadas através de palestras envolvendo vários temas e também o atendimento aos alunos com necessidades especiais.
5- PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Sim, nas ATPCs coletivas por área de conhecimento e com a participação de Professores Auxiliares
para desenvolver atividades que venham sanar as dificuldades dos educandos.
6- ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E TEMPO ESCOLAR
a) Sim, os ambientes estão organizados de forma a atender as práticas pedagógicas com implantação de quadros brancos, disponibilidade de livros didáticos, paradidáticos e dicionários, disponibilização de data show para a escola.
b) Sim, através da recuperação contínua e paralela a todo momento e de acordo com as necessidades do aluno.
c) Sim, com ATPCs estimulantes, estudos contextualizando as necessidades dos professores, formação contínua e aprendizagem efetiva propiciando educação de qualidade e formação da cidadania.

Como é a Escola que queremos e como faremos para alcançar? Relacionar as AÇÕES
Escola dinâmica
Alunos interagindo com a coletividade do conteúdo em sala de aula
Aluno leitor, participativo
Envolvimento dos pais, alunos e a comunidade
Idealismo
Crescimento quantitativo e qualitativo
Aprendizagem efetiva
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4 - GESTÃO DE PESSOAS
1 - Visão compartilhada

4.1 Foi promovida regularmente a integração entre os profissionais
da escola, pais e alunos, visando a uma concepção educacional comum e a unidade de propósitos e ações?

2.

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

Desenvolvi-

continuada a partir da identificação de necessidades dos docentes e

mento profissional

demais profissionais?
4.3 Dinâmicas e ações para desenvolver equipes e lideranças, elevar

3 - Clima organizacio-

a motivação e a auto-estima dos profissionais e mediar conflitos, em

nal

um clima de compromisso ético, cooperativo e solidário foram desenvolvidas?
4.4 Foram adotadas, por iniciativa da escola, práticas avaliativas do

4 Avaliação do

desempenho de professores e dos demais profissionais ao longo do

desempenho

ano letivo, para promover a melhoria continua desse desempenho,
no cumprimento de objetivos e metas educacionais?

5.

4.5 Foram desenvolvidas práticas de conhecimento e observância da

Observância dos direi-

legislação educacional, do regimento escolar e demais normas legais

tos

que orientam os direitos e deveres de professores, demais profissio-

e deveres
6.
Valorização e reconheci-mento

nais, pais e alunos?
4.6 Foram promovidas, por iniciativa da escola, práticas de valorização e reconhecimento do trabalho e esforço dos professores e demais
profissionais da escola no sentido de reforçar ações voltadas para a
melhoria da qualidade do ensino?
Evidências da Escola que temos

4.1 Nossa escola sendo uma escola democrática, tem o compromisso de promover a interação
de todos com reuniões periódicas para manter a comunidade informada sobre ações e atividades desenvolvidas pela equipe escolar, visando um melhor rendimento educacional.
A visão compartilhada, de todas as ações desenvolvidas pela comunidade escolar é realizada
durante as ATPCs, em reuniões de pais e mestres, exceto quando estes não comparecem a
esses momentos de interações.
4.2 A prática e a realização de palestras em reuniões pedagógicas é realizada com palestras
que visam atender as necessidades apresentadas pelo grupo de profissionais que fazem parte
desta instituição. A direção também utiliza do recurso de comunicação via email para manter
os profissionais informados de cursos para a melhoria e enriquecimento do trabalho pedagógico.
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4.3 Em relação ao clima organizacional um exemplo de ações bem sucedidas foram os vários
projetos desenvolvidos pelo PROEMI, onde vários grupos de liderança se organizaram nos
temas afins, devido a grande diversidade de assuntos pesquisados e organizados, desta forma
as atividades foram descentralizadas e as metas estabelecidas foram atingidas.
Quanto a mediação de conflitos entre alunos, ou entre alunos e professores, que é efetivamente realizada pela equipe escolar e principalmente pela mediadora, os resultados obtidos
são significativamente positivos e podem ser observados no rendimento do cotidiano escolar.
A mediação de conflito entre os profissionais acontece através de diálogos e dinâmicas, porém, as vezes se torna claro a falta de compromisso ético por parte de alguns profissionais.
4.4 O acompanhamento é diário observando-se o desenvolvimento das aulas e o andamento
do conteúdo teórico, através de supervisão direta da equipe gestora (diretor e coordenadoras). O acompanhamento da evolução do conteúdo teórico e prático relacionada ao cronograma de desenvolvimento de atividades também é realizado.
4.5 O desenvolvimento e conhecimento das normas são realizados no planejamento, replanejamento e em cada momento necessário diante de necessidades especiais do cotidiano escolar. Em relação aos direitos e deveres dos alunos é levado ao conhecimento dos mesmos e de
seus responsáveis no ato da matrícula e no início de cada ano letivo, sendo trabalhado em
sala de aula com os alunos, é realizada a leitura das normas escolares. Durante o ano letivo
diante de alguma necessidade é esclarecido os direitos e deveres de funcionários, professores
e alunos.
4.6 Uma forma de valorizar e motivar o grupo de profissionais e a instituição educacional perante a comunidade foi a publicação do jornal “Saturnews” onde foram apresentadas as ações
desenvolvidas durante o ano letivo de 2013. O mesmo destacou as conquistas de âmbito nacional de alunos que participaram juntamente com professores de projetos externos oferecidos a escola.
Como é a Escola que queremos e como faremos para alcançar? Relacionar as AÇÕES
- Organizar roda de debates em torno de temas de interesse coletivo, com pessoas esclarecidas sobre o assunto que será discutido, para esclarecimento de dúvidas e aquisição de novos
conhecimentos;
- Organizar encontros para conversação, onde se abordem questões que possam contribuir
para a formação moral, o relacionamento interpessoal e problemas característicos de trabalho
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em grupo, de adolescência e da juventude;
- Promover encontros com os alunos, com o propósito de discutir normas disciplinares, dando
ênfase na prevenção de agressão verbal e violência física, com a intenção de construir e solidificar um clima favorável à participação dos alunos num ambiente democrático, possibilitando
uma convivência que favoreça o bom desenvolvimento acadêmico;
- Estimular a participação e o envolvimento dos pais e/ou responsáveis, mediante contato
com professores e equipe gestora para um melhor acompanhamento da vida escolar do aluno,
e efetiva participação nas ações a serem programadas e desenvolvidas na comunidade escolar, solicitando também opiniões de ações e projetos que poderão ser desenvolvidos.
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5 - GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS
1.

5.1 Foram realizadas práticas de organização, atualização da documentação,

Documentos e

escrituração, registros dos alunos, diários de classe, estatísticas, legislação e

registros es-

outros, para um atendimento ágil à comunidade escolar e ao sistema de en-

colares

sino?

2.

5.2 Foram utilizados de forma apropriada as instalações, os equipamentos e

Utilização das

os materiais pedagógicos, incluindo os recursos tecnológicos, para a imple-

instalações

mentação do Currículo na escola ?

3. Preserva-

5.3 Foram promovidas ações que asseguraram a conservação, higiene, lim-

ção do pa-

peza, manutenção e preservação do patrimônio escolar, instalações, equipa-

trimônio

mentos e materiais pedagógicos ?

4.

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

Interação

realização de atividades que congregaram a comunidade local de modo a ga-

escola / co-

rantir a maximização de seu uso e a socialização de seus bens?

munidade
5.
Captação de

5.5 Foram buscadas formas alternativas para criar e obter recursos, espaços
e materiais complementares para a melhoria do trabalho escolar?

recursos
6.

5.6 Foram realizadas ações de planejamento participativo, acompanhamento

Gestão de

e avaliação da aplicação dos recursos financeiros, levando em conta as ne-

recursos fi-

cessidades da escola, os princípios da gestão publica e a prestação de contas

nanceiros

à comunidade?
Evidências da Escola que temos

1- Quanto á documentação, escrituras, diário de classe de forma sistemática, facilitando o atendimento á comunidade a ao sistema de ensino.
2- As instalações da escola são utilizadas de forma apropriada, inclusive com reformas que garantiram melhor qualidade de serviço com a cozinha, grades do pátio, banheiros, instalações de aparelhos de ar condicionado em algumas salas de aula, lousas de vidro. Também foram utilizadas
de forma apropriada as instalações da sala de leitura e do laboratório de informática que, apesar
de nem sempre ter uma conexão satisfatória.
3- Quanto á limpeza e conservação do patrimônio, a escola tem sido eficiente nas ações e conscientização dos alunos sobre esses problemas.
4- Embora nossa escola não participe do programa “Escola da Família”, alguns encontros foram
promovidos com esse fim, como “ Um dia na escola do meu filho” e o carnaval.
5- Para obter recursos, espaços e materiais para escola contam somente com verbas vindas do Governo, solicitadas por meio de projetos.
6- Todas as ações de planejamento, acompanhadas de aplicações dos recursos financeiros são ana-
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lisados pelo Conselho de escola( professores, diretor, coordenador, pais e alunos) e, principalmente, por meio do Conselho Fiscal.

Como é a Escola que queremos e como faremos para alcançar? Relacionar as AÇÕES
A escola que queremos é o espaço onde toda comunidade se respeite e tenham todos, prazer em interagir.
AÇÕES:
- Investir em projetos artísticos: teatro, dança, recitais, apresentação de show de calouros e projetos
esportivos: campeonatos de vôlei, basquete, futebol, etc.
Para tanto, é preciso realizar um projeto que solicite ao governo verbas para construção de um anfiteatro.
- campanha educativa para conscientizar os alunos quanto à manutenção das salas de aulas e do patrimônio escolar: carteiras, livros, paredes, cortinas.

Integrantes do Grupo:Professores: - Ivânia Lúcia da Silva Tiago, Eliana M. Jacob F. Almeida, Silvani, Luís Carlos, Maria Estela
Inspetores de alunos:- Alessandra, Gustavo,
Alunos:- Ana Carolina Gomes, Alberto Soler Alves Junior, Daniel Chimello Gonçalves, Natiele
Caroline França Leal
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