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PLANO GESTÃO 

                    

 

1- INTRODUÇÃO 

A sociedade pós-moderna estabelece novos desafios para a educação, uma vez que 

se tornou parte de um mundo globalizado, multiculturalista, onde o acesso às 

informações é irrestrito e as mudanças são diárias, exigindo novas competências para o 

profissional da educação, que segundo Perrenoud devem: 

 Organizar e dirigir situações de aprendizagens; 

 Administrar a progressão das aprendizagens; 

 Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

 Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

 Trabalhar em equipe; 

 Participar da administração escolar; 

 Informar e envolver os pais; 

 Utilizar as novas tecnologias. 

 Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

 Administrar a própria formação. 

Considerando que os avanços tecnológicos e científicos permeados pela 

globalização geraram em seu âmago o capitalismo selvagem, individualismo, desigualdade 

social, exclusão dos benefícios entre outros fatores que no cerne da questão conduzem o 

homem a enclausurar-se em seu próprio eu, o educador deverá acrescer as dez 
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competências a sua afetividade e sua sensibilidade para nortear o seu trabalho rumo aos 

propósitos da nova era. 

Diante desse contexto o sistema educacional brasileiro sofreu grandes mudanças 

em seus pressupostos legais, bem como em seus parâmetros gerando a flexibilização e a 

autonomia da escola com intuito de desenvolver um ensino de qualidade que resulte em 

aprendizagens significativas e bem sucedidas, permitindo a inclusão dos educandos no 

mundo da cultura, da ciência, da arte, do trabalho e propicie o desenvolvimento de valores, 

atitudes, sentido de justiça, solidariedade, ética, capacidade de aprimoramento, valorização 

da vida, por meio de um trabalho que respeite a diversidade e valorize a pluralidade.  

2- OBJETIVOS 

A escola é uma instituição social que tem como objetivo o acesso, a permanência do 

educando, progressão continuada, bem como uma educação de qualidade que 

contribua para a eqüidade social. Para tanto, atribuirá maior ênfase à: 

 Formação cultural, ou seja, a escola como espaço de construção de 

conhecimento através de práticas educativas intencionais e sistemáticas, para 

melhor compreensão da sociedade em que vivem.  

 Formação política e social, ou seja, a participação no convívio social como 

cidadãos, conscientes dos direitos e deveres.  

 Formação profissional, ou seja, o desenvolvimento de competências que os 

incluam na vida econômica com habilidades de comunicar-se e argumentar, 

defrontar-se com problemas, compreendê-los e enfrentá-los.  
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 Formação humanística, ou seja, agir sempre com dignidade, 

responsabilidade, respeito à vida, bem como compreender os princípios de 

solidariedade, fraternidade e liberdade.  

É preciso formar o educando em sua totalidade; formar um ser competente, 

responsável, perseverante e criativo; crítico, consciente de seus deveres morais e sociais; 

atuante, solidário ao bem comum e livre de preconceitos. 

3- INDICADORES DA EFETIVAÇÃO ESCOLAR 

A organização escolar está embasada em normas que garantam o acesso, a 

permanência, a progressão continuada nos estudos, bem como a regulamentação da vida 

escolar dos educandos, abrangendo os aspectos definidos no Regimento Escolar. 

I- Formas de ingresso, classificação e reclassificação, levando em consideração idade e 

competência; 

II- Freqüência e compensação de ausências, cabendo à escola comunicar os pais sobre 

a freqüência irregular e encaminhamento da relação de alunos faltosos ao Conselho 

Tutelar, quando se caracterizar evasão escolar; 

III- Promoção, promoção parcial no final do Ciclo II e Ensino Médio, e recuperação 

contínua, paralela e intensiva; 

IV- Expedição de documentos de vida escolar, inclusive transferência em qualquer 

época do ano, mediante solicitação dos pais ou responsáveis; 

V- Desenvolvimento de Projetos envolvendo escola e comunidade; 
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VI- Ensino Religioso como disciplina dos horários normais das escolas, ministrado no 

ensino fundamental, de acordo com as normas do sistema, assegurando-se o respeito à 

diversidade cultural religiosa, vedadas quaisquer formas de proselitismo; 

VII- Os educandos serão agrupados de forma heterogênea respeitando os diferentes 

estágios, ritmos e habilidades de seus alunos.  

3.3- CLIMA ESCOLAR 

A constante integração entre direção, educador, educando, pais e comunidade é 

necessária para a realização do projeto global da unidade escolar, isso dependerá de um 

ambiente cordial e afetivo que resgate a função social da escola. 

Nessa perspectiva o diretor terá o papel de articulador das ações planejadas pelo grupo 

a partir de uma gestão democrática.  

Assim, a ação pedagógica estará estruturada no trabalho coletivo que propicie a troca 

de informações, crie e favoreça o desenvolvimento da sociabilidade, da cooperação e do 

respeito mútuo entre os integrantes da comunidade escolar. Para tanto, é necessário que 

todos estejam comprometidos com os objetivos da Escola e suas diretrizes.  

3.4- METODOLOGIA 

A proposta pedagógica tem como base a filosofia dialética, crítico-social e humanística. 

Portanto, o professor deverá ser um gestor do processo ensino-aprendizagem cujo papel 

será organizar o ambiente, definir os recursos, mediar e orientar o processo da construção 

do conhecimento.  

Assim, o educador deverá conhecer as aptidões e respeitar o ritmo de aprendizagem de 

cada educando, estimulando novas descobertas, proporcionando a participação ativa e 
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criativa no desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para o sucesso do 

processo ensino-aprendizagem.  

3.5- AVALIAÇÃO 

A avaliação é o fato pedagógico pela qual se diagnostica continuamente o progresso da 

aprendizagem, portanto avaliação interna e externa deve ser em caráter permanente um 

valioso instrumento para a constante melhoria do processo ensino-aprendizagem, ou seja, 

um processo contínuo, cumulativo e sistemático que será o eixo para a conquista da 

universalização do ensino com qualidade e eqüidade.  

4- ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

É reconhecido que escolas competentes são aquelas cuja comunidade interna e 

externa assumem a responsabilidade pelo seu destino e suas ações, desenvolvendo um 

esquema de ação aberto, flexível e determinados a partir de suas particularidades 

escolares. Assim sendo, a avaliação da proposta pedagógica será uma tarefa coletiva de 

professores, pais, alunos, equipe de direção que perpassará quatro aspectos centrais: 

 Articulação entre objetivos e ações propostas. 

 Efeitos diretos e indiretos na aprendizagem. 

 Obstáculos durante o desenvolvimento. 

 Redefinição das ações mediante resultado da análise. 

     Dentro dessa ótica todos devem estar conscientes de que o sucesso da proposta é de 

responsabilidade de todos.  
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I- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

EE Profª Maria Conceição Aparecida Basso 

Rua das Américas, 729, no Distrito de Brasitânia, município de Fernandópolis, 

CEP 15.617 000, Fone 17 34891115, Fax 17 34891195, E-mail: 

e026852a@see.sp.gov.br , Código CIE: 026852, Código FDE: 2365, CNPJ: 49.689.706/0001-

00, Instalação: 02/05/1952, Criação: 25/05/1952 

A escola oferece Educação Básica nas etapas intermediária e final, ou seja, Ensino 

fundamental (Ciclo I e Ciclo II ) no período  diurno e Ensino Médio (1ª a 3ª séries), noturno. 

Funciona em Tempo Integral com sete turmas de 1ª série do Ciclo I a 8ª série do 

Ciclo II, sendo que a 3ª e a 4ª série formam uma classe multisseriada. 

Horário de funcionamento: 

 Ensino fundamental: 7:40 às 16:30 horas 

 Ensino Médio: 19:00 às 23:00 horas 

Equipe gestora: 

Diretor: Maria de Lourdes Porteira Sanchez Pussoli 

Vice-diretor: Luiza Cristina Gutierrez 

Professor Coordenador Pedagógico: Aidi Donadelo Teixeira Nubiato 

II- CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

A- Apresentação da Escola 

 A EE Profª Maria Conceição Aparecida Basso é a única escola no Distrito de 

Brasitânia, município de Fernandópolis, atendendo o Ensino Fundamental e Médio.  

mailto:e026852a@see.sp.gov.br
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 Foi criada em 21 de maio de 1952 ,instalação publicada em DECRETO  de 21-05-

1952, a  25 de maio de 1952 e instalada em 21 de junho de 1952, sendo denominada 

Grupo Escolar de Brasitânia. 

No dia 30 de maio de 1969, o Estabelecimento recebeu nova denominação, de 

acordo com decreto nº 51.909/29 publicado a 30 de maio de 1969, em seu artigo 1º, o 

GESC de Brasitânia passou a denominar-se: GESC “Profª Maria Conceição Aparecida 

Basso”. Tal mudança foi uma homenagem muito justa, a uma das dedicadas professoras 

que passou por esta escola, falecida em 21 de fevereiro de 1969, quando exercia o cargo 

de professora no GEG “Coronel Francisco Arnaldo da Silva”, em Fernandópolis. O dia 30 

de maio passou a ser comemorado como o “Dia da Patrona”. 

 Por resolução SE de 26/01, publicada a 27/02/1976 transforma o Grupo Escolar 

“Profª Maria Conceição Aparecida Basso” em Escola Estadual de 1º Grau Profª Maria 

Conceição Aparecida Basso”. 
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 Em 29/05/1976, foi inaugurado oficialmente o novo prédio de frente para a Rua das 

Américas, 729. O prédio, que é utilizado até os dias atuais, foi construído em um terreno de 

2.640,00 m2 e sua construção ocupa uma área de 1.649,05 m2, restando uma área livre de 

990,95 m2. Contava com 04 salas de aula, 01 laboratório de ciências, setor administrativo, 

cozinha e depósito. 

 Em maio de 1991 passa por uma ampliação e recebe mais 03 salas de aula, ficando 

com um total de 07 salas de aula. 

Em 05 de março de 1993, a escola foi transformada em Escola Estadual de Primeiro 

e Segundo Grau “Profª Maria Conceição Aparecida Basso”, conforme Resolução SE 44, de 

05 de março de 1993, a partir de 08 de fevereiro de 1993. 

 Em 2006, conforme a Resolução SE 7, de 18/01/2006 publicada no DO de 

19/01/2006, a escola passa funcionar em Tempo Integral para os alunos do ensino 

Fundamental com nove (9) aulas diárias divididas em Currículo Básico e Oficinas 

Curriculares. (Vide anexo nº 11 e 12 pgs. 91 e 92). 

 A escola funciona em tempo integral atendendo o Ensino Fundamental e oferece o 

Ensino Médio no período noturno. 

 Atende 113 alunos no ensino Fundamental e 48 alunos no Ensino Médio. 

Comunidade onde está Inserida a U.E. 

O Distrito de Brasitânia está sob jurisdição do município de Fernandópolis, localizado 

na Região Noroeste Paulista e está a 575Km da Capital do Estado.  

Os municípios limítrofes são: Guarani D´Oeste, Macedônia e Estrela D´Oeste. 

Apresenta clima tropical de altitude e vegetação devastada em sua maioria. 
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O distrito foi fundado em 1946 pelos senhores Joaquim Eleotério e João Guerreiro 

Conde. Hoje conta com uma população urbana de 735 habitantes e uma população rural 

de 406 habitantes, totalizando assim 1.145 habitantes, conforme IBGE ano 2000. (Vide 

anexo n°30, pag.125). 

Na agricultura o Distrito se destaca na produção de laranja, banana, cana-de-açúcar, 

algodão, milho, café e seringueira. Na pecuária produz leite e gado de corte. O comércio é 

basicamente de bens de consumo. 

Recursos físicos e Pedagógicos da Escola: 

  Em 2001 foi construída a Quadra Coberta beneficiando toda a comunidade, pois a mesma 

além de atender às aulas de Educação Física, também é utilizada para eventos e festas 

locais.                                                                                                                              

  A Biblioteca e a Sala de vídeo dividem o mesmo espaço sem ocorrer, no entanto, 

nenhum prejuízo ao trabalho pedagógico, pois há um cronograma e agendamentos que 

garantem o bom funcionamento de ambas. 

 A sala de vídeo dispõe de 02 TVs 20 polegadas, 02 DVDs, 01 vídeo cassete e  01 

microcomputador, todos em pleno funcionamento. 

O laboratório de Informática possui 15 microcomputadores ligados ao Intragov. Além 

desses equipamentos a escola também dispõe de: 01 retroprojetor, 01 spin-ligth, 01 

projetor de slides, 01 antena parabólica, 04 rádios gravadores e cd player, 01 câmera 

digital, 01 filmadora, 01 impressora matricial, 01 impressora jato de tinta, 01 Fanfarra e 01 

Bandinha. 
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A secretaria dispõe de três microcomputadores ligados à Intragov, além dos 

mobiliários necessários para seu funcionamento. 

Recursos Humanos 

Os recursos humanos estaduais são constituídos pela equipe gestora formada pelo 

Diretor, Vice-diretor e Professor Coordenador Pedagógico; Núcleo Técnico Administrativo 

com uma secretária e um Oficial administrativo; Núcleo Técnico Operacional;  Agente de 

Serviço Escolar, e duas merendeiras municipais. 

Há também cinco funcionários contratados via Cooperativa, através do convênio 

FDE/APM , sendo que três exercem a função de Inspetor de alunos e duas fazem serviço 

de limpeza. 

Com relação ao corpo docente titulares de cargo na Unidade Escolar três são PEB I, 

dois estão afastados na Diretoria de Ensino, e um na municipalização. Há cinco PEB II 

titulares, sendo um na área de Matemática, um na área de Português, um de História, um 

de Ciências e um de Educação Física.  

Para completar o quadro de professores a escola conta com profissionais ACTs de 

todas as áreas. (Vide anexos nº 08, 09 e 10, pgs. 88, 89 e 90). 

Perfil sócio-econômico dos alunos 

O Distrito de Brasitânia, pertencente ao município de Fernandópolis, localizado na 

região noroeste do Estado de São Paulo, distante da capital 575 Km, com clima tropical de 

altitude, vegetação natural totalmente devastada, fundada em 1946, população IBGE – 

2000 de 1.145 habitantes, nasceu no período áureo das grandes monoculturas do café. 

Neste território está localizada a EE Profª Maria Conceição Aparecida Basso, que conta 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS 

EE PROFª MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA BASSO 

Rua das Américas, 729 – Distrito de Brasitânia – CEP 15617-000 – Fernandópolis - SP 

  Plano Gestão 

 

 

13 

com as modalidades: Fundamental e Médio. Grandes fazendas de café abrangiam quase 

toda sua área territorial com pequenas manchas de outras culturas voltadas à alimentação 

e que eram utilizadas para a troca de mercadorias entre os moradores ou empregados e 

patrão ou empregados e comerciantes, como arroz, feijão, leite, ovos, aves, suínos, 

bovinos e outros. Essa produção originava-se de meeiros e arrendatários, através de 

acordos com os fazendeiros.  

Mas o ponto forte era o café, considerado o “ouro verde” da região que juntamente 

com os pecuaristas constituíam a chamada aristocracia rural que dominavam o capital 

financeiro local. 

Com o enfraquecimento da terra, onde estavam as grandes fazendas e em 

conseqüência a queda da qualidade, muitos fazendeiros optaram pela erradicação dos 

mesmos, colocando em seu lugar a pastagem para a criação do gado de corte e leite. Essa 

atividade econômica, empregando menos mão-de-obra, liberou muitos trabalhadores rurais 

que foram morar no perímetro urbano de Brasitânia, 

cidades vizinhas e grandes centros industriais. Os que permanecem no Distrito retornam a 

essas fazendas apenas para a jornada de trabalho e não tem quaisquer vínculos que não 

seja a pequena remuneração recebida. Os proprietários rurais já não residem em suas 

fazendas, muitos residem na cidade de Fernandópolis ou em cidades longínquas, 

dificultando ainda mais o vínculo com os trabalhadores rurais. 

Hoje a cana-de-açúcar ocupa grande parte dessas fazendas empregando parte da 

população durante as safras. A Empresa Rural Alcooeste emprega com um salário 
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reduzido e sem assumir todos as obrigações trabalhistas e desemprega-o na entressafra 

ficando a mercê de alguns bicos. 

Quando há escassez de mão-de-obra no local, o que poderia melhorar o salário 

através de negociação entre empregado e empregador, a empresa rural providencia a 

migração de trabalhadores do nordeste do Brasil para suprir esta falta. 

É este o contexto econômico em que se situa a escola em questão. Os adolescentes 

em idade escolar geralmente são encaminhados à Guarda Mirim onde, se tiverem sorte, 

poderão conseguir um emprego na cidade, senão, a agricultura é o que resta. (Vide anexo 

nº 13, pg. 93).  

Muitas mulheres além do serviço de casa acabam se envolvendo em colheitas 

temporárias. Às vezes se deslocam para lugares distantes, deixando seus filhos pequenos 

na creche municipal só retornando ao entardecer, começando então uma outra jornada 

preparando alimentos, lavando roupas, arrumando a casa e outras atividades do lar.  

Essa situação acaba repercutindo dentro da escola, tendo em vista que os filhos dos 

empregados rurais acabam trazendo para a sala de aula toda uma vivência externa que 

não é muito voltada para as artes, leitura, pesquisas etc. 

É uma comunidade predominantemente evangélica, com tradição bastante 

conservadora. Alguns costumes acabam entrando em conflito com o currículo escolar, 

como por exemplo, os trajes femininos que são saias ou vestidos, dificultando a prática de 

Educação Física. 

A escola já se adaptou a essa característica da comunidade e procura não impor 

nada, tudo é negociado, conversado, discutido. Até mesmo as festas e eventos.  
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B- Linhas Básicas do Projeto Pedagógico da Escola 

 

 A sociedade pós-moderna estabelece novos desafios para a educação, uma 

vez que se tornou parte de um mundo globalizado, multiculturalista, onde o acesso às 

informações é irrestrito e as mudanças diárias, exigindo novas competências para o 

profissional da educação, que segundo Perrenoud devem: organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação; envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 

trabalho; trabalhar em equipe; participar da administração escolar; informar e envolver os 

pais; utilizar as novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão e 

administrar a própria formação. Considerando que os avanços tecnológicos e científicos 

permeados pela globalização geraram em seu âmago o capitalismo selvagem, 

individualismo, desigualdade social, exclusão dos benefícios entre outros fatores que no 

cerne da questão conduzem o homem a enclausurar-se em seu próprio eu, o educador 

deverá acrescer às dez competências, a sua afetividade e sua sensibilidade para nortear o 

seu trabalho rumo aos propósitos da nova era. 

Diante desse contexto o sistema educacional brasileiro sofreu grandes mudanças 

em seus pressupostos legais, bem como em seus parâmetros, gerando a flexibilização e a 

autonomia da escola com intuito de desenvolver um ensino de qualidade que resulte em 

aprendizagens significativas e bem sucedidas, permitindo a inclusão dos educandos no 

mundo da cultura, da ciência, da arte, do trabalho propiciando o desenvolvimento de 

valores, atitudes, sentido de justiça, solidariedade, ética, capacidade de aprimoramento, 

valorização da vida por meio de um trabalho que respeite a diversidade e valoriza a 

pluralidade. 

 

C- Descrição analítica dos principais processos de gestão, seus desafios e 

relação entre estes e os resultados de aprendizagem dos alunos. 

 

1- Gestão de Resultados Educacionais 
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Mediante os resultados comparativos de 2005 e o primeiro semestre de 2006 

observamos que o índice de freqüência manteve-se estável. Com a implantação da escola 

de tempo integral os alunos passaram a receber um atendimento que lhes possibilitou a 

permanência por um tempo maior na U.E., porém, observamos que em algumas séries 

houve diminuição na freqüência devido a vários problemas de saúde o que os levou a se 

ausentar das aulas em um dos períodos. 

No entanto, através de uma avaliação diagnóstica por meio do diálogo freqüente 

com alunos, pais, funcionários e professores, notamos a aprovação do trabalho pedagógico 

desenvolvido na unidade escolar.  

Até o ano de 2005, a escola funcionava em dois períodos, tarde e noite, ficando o da 

manhã totalmente ocioso, sem aproveitamento.  A partir de 2006, essa realidade deixou de 

existir, uma vez que, implantou-se o sistema de educação em Tempo Integral. Nesse, os 

alunos entram às 7:20 horas e permanecem até as 16:30 horas com atividades ricas e 

variadas, boa alimentação, escola limpa, maior número de funcionários. Essa mudança 

gerou transformações positivas nessa comunidade escolar, pois lhes proporcionou maior 

horas dentro de um espaço de cultura e conhecimentos. O que não acontecia com essa 

dimensão em anos anteriores uma vez que na realidade anterior não havia sequer um 

inspetor de alunos para acompanhar a entrada, recreio e a saída dos alunos, ficando a 

criança da zona rural muito tempo no pátio ao final das aulas, aguardando o transporte sem 

atividade, sem acompanhamento.  
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O trabalho didático-pedagógico dessa gestão e dos demais segmentos está 

sistematicamente voltado para análises dos resultados educacionais obtidos, seja por meio 

do SARESP, das avaliações internas nos diversos componentes curriculares, no 

acompanhamento e implantação de mecanismos que possam redimensionar práticas 

educativas que sanem as dificuldades dos alunos e ainda, por meio da auto-avaliação de 

todos os segmentos da escola.  

É prática da escola, retomar seus resultados, para replanejar seus conteúdos, 

procedimentos metodológicos para que a qualidade de ensino seja real e não apenas 

idealizada. 

“Ninguém fica feliz com resultados ruins na avaliação. Por isso, o gestor escolar 

deve amparar na dificuldade, estimular na busca de solução e exigir a realização de 

melhorias”.(Progestão Módulo IX pág. 118). 

Outra prática pedagógica importante, são as fichas de acompanhamento, que 

permitem acompanhar o avanço de cada criança, apontar as necessidades de cada uma e 

direcionar o trabalho do professor. (Vide anexo nº 27, pág.118). 

Quanto à permanência e evasão tivemos no ano de 2006, um índice considerado em 

termos percentuais alto (6%), entretanto, em per capita esse contingente, para nós, 

apresenta-se baixo, uma vez que corresponde a 2 alunos. (Vide anexo nº 14, pág. 93). 

Para diminuir o índice de evasão, desenvolve-se um trabalho de visitas às famílias 

buscando as causas das faltas, do diálogo e da conscientização sobre a importância da 

freqüência regular do educando à escola. Inclusive quando se faz necessário acionamos o 

Conselho Tutelar.  

O maior compromisso de uma política educacional é garantir a todos os alunos o 

acesso e a permanência na escola com direito a uma educação básica de qualidade. Em 

2006 foi implantado a Escola de Tempo Integral, dando vida ao ideal da crença na melhoria 

da educação como base para a mudança social. 
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A escola de tempo integral está assentada, na sua concepção filosófica, sobre 

preparação para a vida, para o trabalho e para os inúmeros desafios que compõe a 

trajetória humana. 

  

 

 Gestão Participativa 

 

 Para se implantar uma gestão participativa é preciso envolver os diferentes 

segmentos sociais, dentro e fora do espaço escolar. Acreditando-se nisso, essa gestão 

busca em seus co-parceiros envolver a todos tomadas de decisões, pois essas são 

essenciais para se garantir o sentimento de pertencimento e conseqüentemente para a 

implantação da gestão democrática. 

  Após os estudos e as capacitações em serviço procuramos durante o ano letivo 

2006 desenvolver ações de participação efetivas dos diversos segmentos, dentre elas, 

podemos elencar: o Conselho de classe/ série com participação de alunos; a busca de 

parcerias com Polícia Militar e militar Florestal, Corpo de Bombeiros, com a Secretaria da 

Agricultura, a Central de Saúde e a Fundação Educacional de Fernandópolis. 

As ações desenvolvidas geraram resultados que por meio da avaliação institucional 

se pudesse elaborar o Plano de Ações para 2007. (Vide anexo nº 16, pág.95) 

 “envolver a comunidade local e escolar constitui meta comum de pais, alunos, 
professores, funcionários e gestores” . 

 
 Nesse trabalho de implantação e implementação da gestão participativa temos na 

Prefeitura Municipal, uma grande parceira, pois proporciona aos nossos alunos condições 

de se apropriarem de conhecimentos científicos por meio de visitas a museus, teatros, 
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cinemas e outros espaços de aprendizagem inexistentes em nossa comunidade. Colabora 

também com prestações de serviços de manutenção, como por exemplo, encanador e 

eletricista. Outro parceiro é o Centro Comunitário que incentiva e atua junto aos alunos 

oferecendo Vigilância e Proteção Básica às Crianças, com atividades formativas, 

instrucionais e de lazer. Ou seja, através de atividades artísticas, esportivas com apoio de 

profissionais preparados para o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente, 

alimentação saudável, adequada ao horário, brincadeiras e orientações sobre saúde, 

higiene e qualidade vida. 

     A atuação desses parceiros do Centro comunitário ocorre na escola após o término 

do período de aulas, com as crianças da zona rural que permanecem aguardando o 

transporte escolar por algumas horas.  

Temos também a participação na área da Saúde dos funcionários do Programa de 

saúde Familiar que atua em atendimentos de primeiros-socorros, ambulatorial e 

odontológico, como também o encaminhando para Hospitais quando necessário e 

orientação na área da saúde. 

Em nosso distrito temos uma parceria também significativa que é a Fundação 

Educacional de Fernandópolis. Essa instituição por meio de ações individuais proporciona 

aos alunos atendimentos nas áreas de Fonoaudiologia, Psicologia e Palestras informativas 

nas diversas áreas do conhecimento. 

As 7ª e 8ª séries estão atuando em ações sociais através do Programa Superação 

Jovem que é vinculado ao Instituto Ayrton Senna/SEE. Já discutiram as idéias para 

colocarem em prática através de projetos que visam a melhoria do espaço escolar com a 
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contribuição de seus trabalhos e engajamentos, despertando assim para a prática da 

cidadania. 

Estão envolvidos nesse Projeto juntamente com professores que atuam nas Oficinas 

Curriculares de Participação Social. Através dele estão desenvolvendo seus potenciais 

para conquistar maior autonomia, solidariedade e competências. 

Estão aprendendo um novo modo de pensar. As provas que executam levam-nos a 

criatividade, ao planejamento das ações para executarem e depois avaliarem colhendo 

assim os resultados de seus projetos. 

Hoje, uma das estratégias mais importantes de sobrevivência econômica é a 

parceria, uma troca de serviços entre empresas ou instituições, objetivando benefícios 

mútuos. No sistema de parceria, todas as partes envolvidas saem ganhando. 

A comunidade escolar é sempre convocada para decidir e planejar junto com a 

equipe gestora, as decisões importantes para o bom andamento da rotina escolar. 

São comprometidos com Projeto Pedagógico, participam ativamente na realização 

de eventos, buscando sempre alternativas para garantir a qualidade de ensino, trocando 

experiências entre si, participando das capacitações oferecidas pela Secretaria da 

Educação ou na própria escola em HTPCs.  

Falta ainda, maior participação dos pais e alunos na construção do Projeto 

Pedagógico, mas isso é uma meta que pretendemos ir alcançando gradativamente, uma 

vez que a responsabilidade e o dever da educação também é da Família. 
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 A liderança escolar permanentemente compartilhada acredita essa gestão é um dos 

caminhos para se garantir a efetivação da aprendizagem significativa e a educação de 

qualidade.   

 

                                 Gestão Pedagógica 

 

 A escola ao construir, implementar e avaliar seu projeto pedagógico propicia 

educação de qualidade e exerce sua autonomia pedagógica. Ao exercer essa autonomia, 

ela, consciente de sua missão, implementa um processo compartilhado de planejamento e 

responde por suas ações e seus resultados. 

Para isso, essa unidade escolar tem na avaliação do currículo, um dos meios para 

que o aluno obtenha sua formação geral. 

A avaliação deve ser diagnóstica e contínua para que possa cumprir sua função de 

auxílio ao processo de ensino-aprendizagem e ajudar o aluno a construir o seu 

conhecimento para sua formação geral: política, humana, cultural e profissional, privilegiar 

o acesso a educação fundada nos quatro pilares que são aprender  a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Garantindo, assim, condições para 

que o aluno construa instrumentos que capacitem para o processo de educação 

permanente. (Vide anexo nº 29 pág.123). 

A Avaliação das competências desenvolvidas pelas áreas do currículo, tem como 

referência os PCNS e identifica as formas de registros e critérios de avaliação através de 

levantamento e registro individual, em diários de classe e dos conteúdos e habilidades que 

cada aluno apresentou dificuldades nas avaliações internas e externas, planejamento 
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voltado para atender e sanar essas dificuldades apresentadas e utilização dos dados para 

aprimoramento do processo de avaliação. 

A avaliação será contínua, utilizando-se, sempre, dos dados das avaliações internas 

e externas será feito um trabalho redimensionar as estratégias em busca constante da 

melhoria na qualidade do ensino, pois a avaliação é do processo e não apenas do produto. 

Para tanto, é necessário que, no processo de ensino e aprendizagem, sejam exploradas: “a 

aprendizagem de metodologias capazes de priorizar a construção de estratégias de 

verificação e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a construção de 

argumentos capaz de controlar resultados desse processo, o desenvolvimento do espírito 

critico capaz de favorecer a criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos das 

explicações propostas em todas as áreas do currículo”. 

A avaliação deve favorecer não só o descobrimento das potencialidades individual, 

também, e sobre tudo, coletivo. (Volume 1- Introdução PCN- pág. 35). 

 O acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas pela equipe docente é 

feito de modo a garantir a articulação das ações com a Proposta Pedagógica da escola 

assim como a identificação da coerência entre as ações. 

A Proposta Pedagógica será construída junto com a comunidade e toda a equipe 

escolar para que apontem os problemas e necessidades e, a partir daí, organizar ações 

que possibilitem sanar os mesmos. Assim, a ação pedagógica estará estruturada no 

trabalho coletivo que propicie troca de informações, cooperativismo, compromisso e 

responsabilidade de forma coerente e assistida pela equipe gestora que terá o papel de 
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articuladores das ações planejadas a partir de uma gestão democrática Utilização de dados 

para replanejar e corrigir rumos. 

O objetivo desta Unidade Escolar será de coletar os dados, cotidianamente, num 

trabalho de auxílio junto com os professores e utilizar os espaços, como HTPC e Reuniões 

Pedagógicas para redimensionar as ações e tomar novos rumos quando se fizer 

necessário, pois a reflexão sobre a ação contribui para o crescimento de todos, 

principalmente do aluno no decorrer do processo ensino-aprendizagem. E a Unidade 

Escolar se transformará em um centro dinâmico de produção e difusão de conhecimento. 

A Avaliação das estratégias utilizadas para verificar o compromisso dos professores 

com a aprendizagem dos alunos e articulação com as famílias e a comunidade é realizada 

através do acompanhamento do  trabalho realizado pelo professor com o objetivo de 

auxiliá-lo e envolvê-lo no processo de aprendizagem dos alunos. 

Organiza-se reunião de pais onde os professores poderão interagir com a família 

criando laços de afetividade e confiança entre os mesmos. Oportunizará, também, 

momentos de interação com a comunidade para trocar de experiências, valorizando o que 

a comunidade tem para oferecer e tornando-a comprometida com os objetivos da Escola e 

suas diretrizes.  

O Desenvolvimento de ações para fortalecer o compromisso vínculo aluno x 

professor é realizado através de orientação e acompanhamento das atitudes de 

compromisso, responsabilidade, confiança e respeito mútuo entre professor e aluno, 

propiciar um ambiente cordial e afetivo que resgate a função social da escola e valorizar as 
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atitudes positivas de ambos, com o objetivo de resgatar sua auto-estima e envolvê-los cada 

vez mais em ações de compromisso. 

O Programa Letra e Vida, de formação de professores alfabetizadores, representa 

um esforço de várias instituições educacionais, no sentido de desenvolver, de forma 

contínua, mecanismos e ações eficazes para a capacitação de educadores que trabalham 

com a formação inicial do aprendiz.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 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 sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de 

etnia ou outras características individuais e sociais; 
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Perceber-se integrante, dependente e agente transformado do ambiente, 

identificando seus elementos e as integrações entre eles, contribuindo ativamente para a 

melhoria do meio ambiente; 

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

suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de 

inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da 

cidadania; 

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

um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação 

a sua saúde e a saúde coletiva; 

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

como meio de comunicação. .      

 

Gestão de Pessoas 

 

O compromisso de gestores, professores e funcionários com o Projeto Pedagógico e do 

desenvolvimento de equipes e lideranças, através da valorização e motivação de pessoas, 

é evidenciado através da formação continuada  de docentes nas capacitações oferecidas 

pela D.E. e troca de experiências nas HTPCs  

A atuação da Comissão de Normas e Convivência, as reuniões de pais, de   auto-

avaliação entre direção, professores, alunos  pais garantem uma excelência no 

atendimento ao público   
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Há um comprometimento da escola  para que todos tomem conhecimento do 

Regimento Escolar e elaboração de normas de convivência pelos alunos. 

A equipe de professores tem participado de todas as capacitações que a S.E.E. e D.E  

ofereceram a cada área e trazem para sua prática de sala de aula . 

Nas HTPCs, tem-se priorizado o estudo de temas relacionados ao trabalho pedagógico 

nas áreas de linguagem, códigos e suas tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e 

suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias. 

 Elaboração de projetos voltados para o ensino/ aprendizagem para os alunos com 

defasagem de conhecimentos e troca de experiências entre a equipe (Vide anexo nº 26 

pág. 106) 

“No mesmo grupo de formação nem todos os aprendizes vivem a mesma experiência. 

Ela difere conforme seu lugar, seu nível, sua disponibilidade, sua relação com o professor e 

com o saber. Ninguém aprende sozinho, mas sua história de formação é singular, porque 

duas pessoas jamais abordam as mesmas situações com as mesmas expectativas, os 

mesmos trunfos e os mesmos limites...” (Pedagogia diferenciada, Philippe Perrenoud, pág 

88). 

 

Gestão de Serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros 

 

Com a implantação da escola de tempo integral os espaços passaram a ser mais 

otimizados, os equipamentos e materiais pedagógicos utilizados com mais freqüência, e o 
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trabalho de preservação e conservação do patrimônio mais intensificado. O espaço 

comunica e educa. A aprendizagem pode acontecer em cada espaço. 

 Cada espaço e cada momento do cotidiano escolar deve estar voltado para o 

sucesso da aprendizagem do aluno. 

 No pátio, além das atividades recreativas, são desenvolvidas atividades educativas 

lúdicas, como por exemplo, Passa-repassa que reforçam os conteúdos trabalhados, 

apresentação de danças, teatros, músicas.  

 A sala de aula é sem dúvida o lugar sagrado da troca de aprendizagem entre 

professor e aluno. É lá que muitas vezes se decide o futuro de uma criança. O professor na 

EE Profª Maria Conceição Basso  sabe disso. Estão sempre sendo chamados para o 

estudo e a reflexão da prática pedagógica. Sabem que se não forem leitores jamais terão 

alunos leitores.  

 É dessa forma que se busca não apenas garantir a sistematização de conteúdos 

previstos, mas acima de tudo preocupar-se com a criança e o adolescente em sua 

totalidade. Sua atuação como cidadão, trabalhador, membro de uma família, de uma 

nação, pessoa dotada de sentimentos, auto-estima e que precisa acima de tudo ser feliz.  

É na biblioteca que os alunos encontram um espaço para viajarem no mundo da 

imaginação. Nada mais precioso do que ler por prazer. Momento ímpar, que por alguns 

segundos, minutos ou horas se desligam da  realidade.  

Os alunos desta unidade, em especial, ao entrar neste espaço reservado ao mundo 

do faz de conta estão descobrindo que ler envolve muito mais do que simples 

decodificação, estão extrapolando  os seus limites.  
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Esse processo muito bem organizado está encontrando respaldo no trabalho 

profissional desenvolvido junto aos alunos. Assim, no início do ano letivo foram feitas  

carteirinhas de identificação com intuito de resguardar o patrimônio público, dar seriedade, 

responsabilidade e prepará-los para a vida futura quando da utilização de uma biblioteca 

pública, a exemplo. Cada título pode ficar com o aluno por sete dias, podendo ainda, ser 

renovado por igual tempo se necessário.   carteirinha, escolhe o título, sendo que este pode 

ter sido por indicação do professor ou não, caso em que, o bibliotecário orientá-lo-á, tendo 

assim, sua carteirinha retida. Ao devolver o título, esta é devolvida.  

Outro fator importante que merece destaque, tange à distribuição do acervo em 

estantes diferenciadas visando os diferentes públicos, ou seja, por se tratar de uma 

unidade escolar que atende do ensino fundamental ao médio, tal organização é primordial. 

Cumpre mencionar que o acesso a videoteca é bem elaborado através de 

agendamento pré-estabelecido. No horário de descanso há exibição de vídeos buscando o 

entretenimento. 

  O ambiente destina-se também ao desenvolvimento de atividades educativas como 

aula do PROERD e de Educação Física quando há necessidade de concentração em 

atividades que busquem o raciocínio. 

Dessa forma, trata-se de um dos locais mais aprazíveis e preferidos dos alunos 

devido a limpeza e organização. 

Inclusão digital, palavra chave do nosso dia-a-dia, não poderia ser diferente, temos 

aqui este espaço atrativo e prazeroso com aproximadamente 11 microcomputadores 

reservado a utilização da tecnologia. É o Laboratório de Informática. Previamente 
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agendado pelos educadores tanto das Oficinas Curriculares como os do Currículo Básico, 

fazem uso do mesmo levando seus educandos a adentrarem no mundo virtual, pois não 

podemos negar que vivemos em uma era na qual quem não souber usar um computador 

ou acessar a internet  estará excluído do contexto social , faz-se necessário ressaltar que o 

papel do professor é absolutamente necessário pois ele e só ele pode mediar 

conhecimento com construção de cidadão do futuro. 

A sala ainda é utilizada pela comunidade em geral para pesquisa, inscrições em 

concursos, troca de e-mail enfim tudo que a maravilhosa “engenhoca” pode nos oferecer 

nas pontas de nossos dedos. 

A quadra de esportes é outro espaço disputado na escola. E por ser apenas uma, 

quando está acontecendo aula de Educação Física em duas turmas, uma delas precisa 

buscar um espaço alternativo. Os professores utilizam o pátio descoberto, da praça que 

fica de frente a escola e até mesmo da área de lazer do distrito. Porém, faltam 

acomodações no entorno da quadra impedindo maior participação nas atividades 

esportivas.  

O recreio é um dos momentos preferidos da garotada. Em nossa escola brincar é coisa 

séria. Afinal, tanto para crianças quanto para os adolescentes, representa uma forma de 

expressão através da qual eles manifestam seus conhecimentos, desejos e angústias... 

Brincando, aprende-se a conviver com os outros, a assumir novos papéis, a vencer e a 

perder. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS 

EE PROFª MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA BASSO 

Rua das Américas, 729 – Distrito de Brasitânia – CEP 15617-000 – Fernandópolis - SP 

  Plano Gestão 

 

 

30 

Nesse momento os funcionários responsáveis pelos alunos se tornam educadores e as 

mesas e bancos utilizados para as refeições são espaços para diferentes jogos, leituras ou 

simplesmente bate-papos. 

No pátio estão distribuídos bolas, cordas, amarelinhas e um porta-revistas. 

Além disso, também podem correr e brincar a vontade, contudo, como o almoço do 

Ciclo I não é concomitante ao Ciclo II, esta liberdade acaba atrapalhando as salas de aula. 

Os conflitos acontecem e é aí que os funcionários entram em ação para dialogar com os 

envolvidos, alertar para os perigos, participar das brincadeiras junto com as crianças, bater 

um papo com aquele que está “jururu” no canto, ouvir seus problemas, suas tristezas, suas 

alegrias ... 

 Da mesma forma que utilizamos as paredes e os corredores de casa para expor 

fotos, telas, posters, enfeites, enfim. A apropriação desse espaço na escola por meio de 

textos ou de desenhos é uma forma de os alunos imprimirem as suas marcas, portanto, de 

se identificarem nele tornando-se assim um espaço educativo. 

 A disposição de painéis apropriados espalhados pelo pátio para que possibilitem 

exposição de cartazes e dessa forma não danificar paredes. 

 Assim, quem cruza o corredor pode visualizar desenhos pinturas, textos, cartazes, 

murais comemorativos, avisos sobre eventos da comunidade etc. 

 É possível também ler o jornal que a escola recebe como doação, e que são 

espalhados em lugares estratégicos de forma que a escola inteira tenha acesso. 
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 Tal exposição favorece a comunicação entre os próprios alunos, tanto de séries 

diferentes, como de períodos diferentes, entre estes e seus familiares e, inclusive entre a 

direção, funcionário e comunidade. 

 Através das oficinas de Saúde e Qualidade de Vida, nas diferentes séries, e em 

parceria com o Programa Escola da Família, uma horta foi plantada em um espaço atrás da 

escola. 

 Os alunos, apoiados por professores e funcionários, atuam como responsáveis pelo 

preparo da terra, seleção de espécies a serem cultivadas, pela obtenção de mudas, 

sementes, estercos e pela semeadura, plantio e cuidados com a horta. São eles também 

que realizam a colheita, a higienização e até o preparo dos alimentos. 

 Os professores atuam orientando os alunos no desenvolvimento e manutenção da 

horta. Elaboram estratégias para tratar dos conteúdos das diferentes áreas no contexto da 

horta. Realizam pesquisas sobre solo, clima, os alimentos e seu valor nutricional, as 

intervenções para melhorar o solo etc. E esse trabalho se estende até ás aulas de 

Informática. 

 As merendeiras participam na higienização e no preparo, orientando sobre a 

maneira correta de realizar trabalho. 

Os funcionários ajudam os alunos a estruturar a horta, fazendo a limpeza mais 

pesada do terreno. 

 Com a criança permanecendo em tempo integral na escola, a merenda 

deixou  de ser  complemento passando a ser refeição completa e equilibrada. E esse é 

mais um momento educativo na rotina da criança. 
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 Além da alimentação, a escola tem a preocupação com a infra-estrutura para que se 

alimentem de forma tranqüila e prazerosa. 

 Os alunos da 7ª e 8ª séries planejaram uma mobilização para arrecadar garfos e 

facas para serem utilizados nas refeições, a fim de desenvolver a autonomia. 

          Professores e funcionários estão presentes não apenas para ensinar os alunos na 

hora da alimentação, mas para valorizarem esse momento transformando-os em 

momentos de convívio. É desenvolvido um trabalho de conscientização quanto ao valor 

nutritivo de cada alimento, principalmente com  

aquelas  crianças que resistem á alimentação servida. 

 Um banheiro limpo e bem cuidado, com papel, toalha, espelho, portas com trancas, 

e até um vaso de flor transmite uma série de valores. Entre eles, o respeito. Na escola, os 

alunos se sentirão valorizados e terão oportunidade de aprender neste espaço. Aprendem 

que respeitar e ser respeitado é fundamental. Por isso em nossa escola, além de 

preocupação com a saúde coletiva, a organização do banheiro é uma questão pedagógica. 

Sabemos que lá também é um espaço de convívio. Os alunos se reúnem, conversam, 

trocam segredos, daí o banheiro merecer um foco especial por parte dos educadores. 

 Orientação sobre cuidado, limpeza e uso dos banheiros é um trabalho permanente 

que envolve alunos professores e funcionários, independentemente da disciplina de 

atuação.   

 Além desses espaços, professores e alunos utilizam a praça, a área de lazer do 

distrito, tornando as Oficinas Pedagógicas bem dinâmicas e atuantes na comunidade.  
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A comunidade tem acesso aos recursos da escola sempre que solicita. A sala de 

Informática, a Biblioteca a quadra de Esportes são ambientes utilizados com freqüência 

pela comunidade que assume a responsabilidade pela conservação do patrimônio público. 

Ações: 

Os recursos financeiros se originam a partir de Convênios FDE/APM; FNDE/MEC;  

QUESE, repassado pela D.E. 

Através do convênio FDE/APM destinada a reparos do prédio, rede elétrica, 

hidráulica e materiais de limpeza e prestação de serviços A prestação de contas é feita 

diretamente ao Órgão Fornecedor através de relatório. Temos também, o recurso 

FNDE/MEC. Este destina-se à aquisição de materiais para alunos, equipamentos e reparos 

gerais no prédio. Para ser aplicado, necessita de aprovação da APM e do Conselho de 

Escola. (Vide anexos nº 17, 18 e 19, pgs. 96,97 e 99). 

O recurso QUESE envia 4 (quatro) cotas oriundas da Secretaria da Educação 

destinadas ao Ensino Fundamental, ao Ensino Médio e às Oficinas Curriculares de Escola 

de Tempo Integral. São utilizadas para despesas miúdas e sua aplicação necessita de 

aprovação do conselho de Escola. A direção da escola presta conta para Diretoria de 

Ensino dos gastos realizados. 

A escola, juntamente com a APM, realiza a Festa Junina anualmente, e alguns 

sorteios conseguidos através de doação gerando assim Recursos Próprios. A renda é 

revertida para consertos de equipamentos, despesas com Sistema de Alarme e aquisição 

de materiais necessários para o bom desempenho das atividades escolares, sempre com 

aprovação da APM. (Vide Anexos nº 18 e 19 pgs. 97,99). 
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III – OBJETIVOS DA ESCOLA 

A – Finalidade 

 E Educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

B – Objetivos  

A escola é uma instituição social que tem como objetivo o acesso, a permanência do 

educando, progressão continuada, bem como uma educação de qualidade que contribua 

para a equidade social. Para tanto, atribuirá maior ênfase à: 

1. Formação cultural, ou seja, a escola como espaço de construção de 

conhecimento através de práticas educativas intencionais e sistemáticas, para 

melhor compreensão da sociedade em que vivem. 

2. Formação política e social, ou seja, a participação no convívio social como 

cidadãos, conscientes dos direitos e deveres. 

3. Formação profissional, ou seja, o desenvolvimento de competências que os 

incluam à vida econômica com habilidades de comunicar-se e argumentar, 

defrontar-se com problemas, compreendê-los e enfrentá-los. 

4. Formação humanística, ou seja, agir sempre com dignidade, 

responsabilidade, respeito à vida, bem como compreender os princípios de 

solidariedade, fraternidade e liberdade. 
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É preciso formar o educando na sua totalidade; um ser competente, responsável, 

perseverante e criativo; crítico, consciente de seus deveres morais e sociais, atuante, 

solidário ao bem comum e livre de preconceitos. 

C – Definição de Metas da Unidade Escolar 

 Nos últimos anos a escola desenvolveu um trabalho árduo para diminuir a evasão 

escolar, chegamos num patamar em que o diurno atingiu um índice de 6% e o período 

noturno 0%. Para 2007 nossa meta é 0% de evasão em todas a modalidades. 

 Com relação à repetência nos finais de ciclo e no Ensino Médio, tivemos em 2006 

um índice de 0% no Ciclo I, 0% no Ciclo II e no Ensino Médio 14.%. Para 2007 nossa meta 

é 0% em todas as modalidades de Ensino. (Vide anexo nº 15 pág. 94) 

Avaliação institucional uma vez ao ano objetivando sempre melhorar o desempenho 

nas  cinco dimensões. 

Acompanhamento sistemático do trabalho pedagógico desenvolvido em sala de 

aula, através de visitas quinzenais que serão registradas em livro próprio pela equipe 

gestora. 

Práticas de valorização do trabalho docente através de homenagens registradas no 

Painel de Ações de Sucesso. 

 

Plano de Ação para melhoria da escola  

 

Após a avaliação institucional e os dados obtidos temos enquanto plano de melhoria, 

as ações nas diversas dimensões a ser implantada no decorrer do ano letivo. São ações 
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que visam melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem  buscando sempre atender  o 

Projeto Pedagógico construído pela equipe escolar, valorizar as ações de sucesso , a 

participação de todos os segmentos e o melhor aproveitamento do espaço físico disponível 

na escola. (Vide anexo nº 16 pág. 95) 

 

IV- PLANO DE CURSOS 

Introdução: 

O conjunto de conteúdos trata-se de uma proposta, construída com base em uma 

visão ampla do trabalho em cada disciplina. Nessa perspectiva, o aprendizado é conduzido 

de maneira que os saberes disciplinares, com suas nomenclaturas específicas não se 

separem do domínio das linguagens de utilidade mais geral. 

Os saberes práticos, como equacionar e resolver problemas reais, não se apartam 

de aspectos gerais e abstratos, de valores éticos e estéticos, ou seja, estão também 

associadas a visões de mundo.  

Os conteúdos curriculares são uma seleção de saberes de diversas naturezas: 

conceitos, raciocínios, linguagens, valores, atitudes, interesses, condutas... Por isso 

implicam mais que fatos e conceitos. Reconhecem-se, nessa definição, três tipos de 

conteúdos: fatos e conceitos; procedimentos e atitudes; valores e normas e devem ser 

trabalhados de forma inter-relacionados.  

a- Objetivos: 

O Plano de curso da Unidade Escolar tem como objetivos selecionar saberes que 

abrangem o que é considerado essencial pela sociedade em que o aluno vive; distinguir 
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entre os conteúdos assimiláveis pela vivência extra-escolar e aqueles cuja assimilação 

requer um planejamento específico; 

 

 Trazer elementos de utilidade para o professor de cada disciplina, na definição de 

conceitos estruturantes, conteúdos e na adoção de opções metodológicas; 

- Aprender a selecionar, julgar a pertinência, procedência e utilidade das 

informações devem ser competências e habilidades exploradas constantemente, mesmo 

sabendo da impossibilidade de esgotá-las no período escolar. Trata-se de competências 

que se construirão ao longo da vida, mas cuja aquisição cabe à escola iniciar.      

b- Integração e seqüência dos componentes curriculares. 

A integração do currículo se faz necessária para transformar o processo de 

educação em um todo orgânico e coerente, a fim de articular e unificar os conhecimentos. 

Para isso, os professores basearam-se nos PCNs e propostas pedagógicas das CENP, 

Diretrizes da Escola de Tempo Integral e as propostas dos cursos Letra e Vida, Ler e Viver, 

Teia do Saber e outros.  

c- Síntese dos Conteúdos Programáticos – Currículo Básico. 

Ciclo I 

Língua Portuguesa  

Linguagem Oral: Diversidade Textual (Leitura em voz alta); Exposição Oral; 

Interpretação Oral sustentada no próprio texto. 

Linguagem Escrita: Diversidade Textual; Produção de diferentes gêneros textuais; 

Revisão de texto bem escrito e da própria produção do aluno. 
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Matemática  

Números naturais e sistema de numeração decimal; Operações com números 

naturais; espaço e forma; grandezas e medidas; Tratamento da informação (gráficos, 

tabelas, coletas de dados). 

História 

Comparação de acontecimentos no tempo; Localidade; Comunidade Indígena; 

Deslocamentos Populacionais; Organizações e Luta de Grupos Sociais e Étnicos; 

Organizações Políticas e Administrações Urbanas; Organização Histórica e Temporal. 

Geografia 

Estudo da paisagem local; Semelhanças e diferenças dos grupos sociais; Proteção e 

Preservação do Ambiente; Relações entre as pessoas e o lugar; transformação da 

natureza.  

Ciências Naturais 

Ambiente; Ser Humano e Saúde; Recursos Tecnológicos. 

Educação Física  

Jogos: Recreativos, Lúdicos, cooperativos, de salão; Conhecimento do corpo; 

Recreação; Atividades Rítmicas.  

Educação Artística 

Linguagem Teatral: Canções de Roda – Expressão Corporal Individual e Grupal; 

Jogos Dramáticos; Identificação de Espaço; Modelagem. 
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Ciclo II 

Língua Portuguesa 

Leitura e Interpretação de textos diversos: Literários (Narrativa, Contos, Fábulas, 

Poemas, Lendas, Bilhetes, Histórias em Quadrinhos), Não – Literários, Jornalísticos, 

Propagandísticos; Produção; Refacção; Processos Semânticos (Denotação e Conotação); 

Figuras de Linguagem; Pontuação, visando ritmo e entonação; Concordância Verbal e 

Nominal em Contextos; Regência; Ortografia; Acentuação; Emprego da Norma Culta; 

Diferenciar e Produzir Textos Narrativos, Descritivos e Narrativos – Descritivos.  

Matemática 

Números e Operações: Sistema de Numeração; Operações com Números Naturais; 

Potenciação; Números Racionais; Porcentagem; Expressões Algébricas; Equador do 1º 

Grau; Proporcionalidade. 

Geometria: Sólidos Geométricos; Ângulos; Diagonais de um Polígono; Elementos de 

Um Triângulo. 

Grandezas e Medidas: Capacidade, Massa, Superfície, Volume e Tempo; Área e 

Perímetro; Razão e Proporção. 

Tratamento de Informações: Tabelas e Gráficos Simples; Possibilidades; 

Estatísticas.    

História 

 A Organização das Comunidades Indígenas da América Pré Colombiana; A 

conquista Européia da América; Os Índios da América (Astecas, Incas e Maias); A 

escravidão negra e Índia no Brasil; Questão da Terra e do Trabalho; O Feudalismo; As 
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modalidades de exploração; Revoltas Nativistas e Separatistas; A questão Da Cidadania na 

Sociedade Brasileira, Na Grécia Antiga e na Revolução Francesa; A construção dos Países 

Independentes da América; A expansão do Capitalismo e Socialismo no século XIX; A 

cultura no Brasil no inicio do século XX; Oligarquias; Movimentos Contestatórios no início 

do século XX, Semana de Arte Moderna; A crise de 1929; A Revolução Russa; O Nazi-

fascismo; Segunda Guerra Mundial; A Guerra Fria; Estado Novo no Brasil; O Brasil de 

1945-1964; A descolonização da África e da Ásia    

Geografia 

Orientação, Localização e Representação sobre o Espaço; Construção de Mapas; O 

Processo de Industrialização; Êxodo Rural; As Desigualdades Socioeconômicas do Brasil; 

Regiões Geoeconômicas; Capitalismo; Migração; O Capital Monopolista no Brasil; 

Importação; A expansão geográfica; A Revolução Bolchevista na Rússia; Socialismo; 

Reforma Agrária.  

Ciências Naturais 

Origem do universo e do sistema solar; Meio Ambiente; Matéria e Energia; Educação 

Afetivo-Sexual; Ecologia; O Corpo Humano; Átomo; Evolução Histórica e Elementos 

Químicos; Seres Vivos; Sistema Solar. 

Educação Física  

Conhecimento do Corpo; Jogos: Recreativos, Lúdicos, Cooperativos, Dramáticos, 

Pré – Desportivos, De Salão; Esportes; Luta; Ginástica; Atividades Motoras; Atividades 

Rítmicas.  
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Educação Artística 

Arte Abstrata; Simetria e Assimetria; Folclore; Cor (Arte Abstrata e Fauvismo); 

Linguagem Musical; Linguagem Corporal; Sombra e Luz; Desenho; Op Arte; Textura; 

Gravura; Releitura; Letras; Ilustrações; Linguagem Corporal e Teatral. 

Ensino Religioso 

O Ensino Religioso e sua identidade; Para que e por que o Ensino Religioso na 

escola?; O fenômeno Religioso é Universal; Na Religião, explicações para o desconhecido; 

Vencer na Vida não dispensa solidariedade; As Religiões no Brasil; Ensinamentos Cristãos; 

O Diálogo inter-religioso; O jovem nas Associações Construindo a Cidadania; 

Conquistando espaço; Linhas Sagradas; Religiões no Mundo; Por que Tantas Religiões; O 

Homem e a Experiência de Deus; Ecumenismo, uma Espiritualidade.   

Ensino Médio 

Linguagens Códigos: 

Língua Portuguesa 

Literatura Brasileira e Portuguesa, Gramática Contextualizada, Produção de Textos 

Dissertativos; Leitura de Bibliografia; Biografia de acordo com cada Escola Literária e 

Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade de Cultura, Orientação 

Sexual, Gravidez Precoce, DST, Violência e etc.; Produção de textos narrativos e 

dissertativos. 

Educação Artística 

A arte como expressão, comunicação e representação individual; Realizar, individual 

ou coletivamente, produções em diversas modalidades artísticas: em música, danças, 
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teatro, artes visuais; Compreensão e utilização de técnicas, procedimentos e matérias 

artísticas; Elementos das linguagens da arte e suas dimensões: técnicas formais, matérias 

e sensíveis.  

Apreciação na compreensão e na interpretação da arte: na dança.    

O mundo natural e o cultural como fonte de experiências sensíveis, cognitivas, 

perceptivas e imaginativas: em música. 

Valor da arte na sociedade, em diferentes culturas e na vida dos indivíduos: 

Pesquisa e o reconhecimento da importância de obras de arte.  

Educação Física 

Para Educação Motora serão desenvolvidas atividades de locomoção, manipulação, 

não locomoção e capacidade física. A prática de esportes desenvolverá voleibol, futebol de 

salão, basquetebol e handebol, com suas regras específicas. Com atividades rítmicas e 

expressivas serão praticadas danças, jogos recreativos e cooperativos.  

Língua Inglesa 

Gramática Contextualizada, Diversidade Textual, Diálogos, Músicas. 

Ciências da Natureza e Matemática: 

Matemática 

Álgebra: Números e Funções – Teoria dos conjuntos e intervalos; função do 1º e 2º 

grau; Inequação do 1° grau; Progressão aritmética; Progressão Geométrica; função 

Exponencial e Logaritmo; Análise Combinatória ( princípio multiplicativo, arranjo, 

combinação, permutação); Probabilidade; Sistema Linear; Matrizes; Determinante; Cálculo 

de área e volume das figuras plana e espaciais; Porcentagem; Juros simples e composto; 
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Polinômio; Geometria e medida: trigonometria no triângulo retângulo; trigonometria no ciclo 

trigonométrico; Propriedade das figuras espaciais; Estudo do ponto e da reta; Estudo da 

circunferência; Análise de Dados: Descrever e interpretar dados representados em gráficos 

de barras ou colunas; Descrever a probabilidade de um evento num espaço equiprovável; 

Estimar a probabilidade de um evento baseando-se na sua freqüência relativa; Utilizar 

medidas de tendência central para interpretar e analisar conclusões de uma pesquisa. 

   

Biologia 

Ao longo dos três anos de Ensino Médio serão desenvolvidos os seguintes 

conteúdos: Biologia, Ciência em Construção; Seres Vivos, Ambientes e Suas Interações; 

Estudos de Populações e Comunidades; Distribuição da Vida na Terra; Ordenação das 

Diferentes Formas de Vida; O Homem na Natureza; Célula: A Unidade dos Sistemas Vivos; 

Continuidade da Vida: Hereditariedade e Evolução; Diversidade dos Seres Vivos; A 

Biologia das Plantas; A Biologia dos Animais; Sexualidade Humana; Nutrição Humana: 

Mecanismos de Digestão e Absolvição de Alimentos; Osmorregulação; Mecanismo de 

Regulação dos Sistemas: Hormônios e Glândulas Endócrinas; Recepção Sensorial.  

Física 

Introdução á Física; Notação Científica; Conceito de Força; Leis Newton; 

Movimentação de Translação; Cinemática Vetorial e Escalar; Velocidade Média e 

Instantânea; Movimento Retilíneo Uniforme e Uniformemente Variado; Movimento Circular 

Uniforme; Trabalho e Energia no Movimento de Translação; Quantidade de Movimento e 

Conservação da Quantidade de Movimento e Movimento de oscilação.  
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Química 

Matéria e Energia; Propriedades da Matéria; Os Estados Físicos da Matéria; 

Transformações Físicas e Químicas; Substâncias para as Misturas; Formula Química das 

Substâncias; Idéias dos Filósofos Gregos a Respeito da Matéria; Números Quânticos; 

Classificação e Propriedades dos Elementos; Ligações Químicas; Equação e Tipos de 

Reação Química; Método de Balanceamento das Equações Químicas; Estudo dos Ácidos, 

bases, óxidos, sais e massa; Átomo-Grama e Molécula-Grama; Estequiometria; Estudo das 

Soluções e Estado Gasoso; Radiações; Hidrocarbonetos: Alcanos, Alcenos, Alcinos, 

Alcadienos, Ciclos e Aromáticos; Hidrocarbonetos Oxigenados: Álcool, Aldeído, Cetona, 

Ácido Carboxílico; Éter, Ésteres; Halêtos Orgânicos; Funções Nitrogenadas e Isomerias.    

Ciências Humanas: 

História 

Tema: Terra e Trabalho, a questão da Terra no Brasil hoje, na Idade Média, nas 

colônias americanas, na Rússia e  na época das oligarquias.Os direitos e lutas dos 

trabalhadores brasileiros. 

Outro tema a ser abordado é a industrialização, urbanização e trabalho, onde será 

estudado o mundo industrial e urbano no Brasil atual e no início do século XX; a revolução 

industrial; questão trabalhista no governo de Getúlio Vargas; no Governo J.K. e o Milagre 

econômico pós 1.964. 

O terceiro tema a ser abordado são os Movimentos Sociais e Cidadania onde será 

tratada a questão dos direitos humanos;  O papel da igreja na Idade Média; O Regime 

Militar no Brasil; Os movimentos estudantis ocorridos na Europa em 1.968; A 
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descolonização da África; O processo de escravidão negra no Brasil e suas rebeliões e 

revoltas; Revoltas no Brasil: Canudos, Contestados, Inconfidência Mineira e Conjuração 

Baiana. 

 

Geografia 

 

Os Principais Conceitos da Geografia; A Geopolítica da Bipolaridade; Capitalismo e 

Socialismo no Mundo; A Guerra Fria; O Mundo Pós-Guerra Fria; O Novo Leste Europeu; O 

Mundo Sem a U.R.S.S.; A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) e os Movimentos 

de Independência; A Internacionalização do Capital; A União Européia; Outros Blocos 

Econômicos; Nacionalismos – Minorias Étnicas e Separatismo; O Islã – Entre a Paz e o 

Terrorismo; Oriente Médio; China: Um País dos Sistemas; América Latina; África. 

A formação e a Expansão do Território Brasileiro; Caracterização do Espaço 

Brasileiro; A Organização Política-Administrativa e a Divisão Regional do Brasil: De Agro-

Exportador a País Industrializado Subdesenvolvido; A Estrutura Fundiária e os Conflitos de 

Terra no Brasil; Recursos Minerais do Brasil; Recursos Energéticos do Brasil; A 

Industrialização no Brasil; A População Brasileira: Crescimento e Formação Étnica; 

Movimentos da População no Brasil; Urbanização e Regiões Metropolitanas Brasileiras; 

Impactos Ambientais e Ecossistemas Brasileiros.  

Coordenadas Geográficas – Escalas, Fuso Horário; As Várias “Fisionomias” da 

superfície terrestre; Os Grandes Biomas Terrestres; O Planeta Água; As Águas 

Continentais; A população da Terra: Fatores do Crescimento e Teorias Demográficas; 
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Conflitos Contemporâneos: as Regiões de Conflitos Étnicos, Religiosos, S eparatistas, 

Nacionalistas e Econômicos; As Atividades Agropecuárias e os Sistemas Agrários; A 

Atividade Industrial no Mundo; Cidades: A Urbanização da Humanidade; Redes Urbanas – 

A Hierarquia das Cidades; A Destruição da Natureza: Atividades Humanas e Impactos 

Ambientais; A Poluição do Ar: Inversão Térmica, “Ilhas de Calor” e Chuva Ácida; Em Busca 

do Desenvolvimento Sustentável.     

Filosofia 

Temas: Pra que Filosofia? – As evidências do cotidiano; A atitude filosófica; Filosofia 

um pensamento sistemático; Em busca de uma definição da filosofia; A origem da filosofia: 

- A palavra filosófica; O nascimento da filosofia; Principais características da filosofia 

nascente; campos de investigação da filosofia; Principais períodos da história da filosofia; 

Aspectos da filosofia contemporânea; A razão: - Os vários sentidos da palavra razão; Os 

princípios racionais; A atividade  racional e suas modalidades; A razão na filosofia 

contemporânea; A razão histórica; Razão e Sociedade; Razão e descontinuidade temporal; 

Por que ainda falamos razão? O Conhecimento: - A preocupação com o conhecimento; O 

conhecimento e os primeiros filósofos; Os filósofos modernos e a teoria do conhecimento; 

Bacon e Descartes; Locke e A consciência: o eu, o cidadão e o sujeito.  

Psicologia 

Tema: O conhecimento: A preocupação com o conhecimento; a percepção; A 

Memória; A Imaginação; A Linguagem; O Pensamento; a Consciência pode conhecer 

tudo?; A Lógica: O Nascimento da lógica; Elementos de lógica; A lógica após Aristóteles; 

Lógica e dialética; A Metafísica: As indagações metafísicas; a metafísica de Aristóteles; As 
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aventuras da metafísica; a ontologia contemporânea; As Ciências: A atitude científica; a 

Ciência na História; As Ciências da Natureza; As Ciências Humanas; O ideal científico e a 

razão instrumental; Caracterização da Psicologia: O que é Psicologia?; Senso comum 

versus Conhecimento científico; O objeto de estudo da Psicologia; O comportamento do 

homem; Em busca da identidade: O que é ser adolescente? Mudanças psicológicas; A 

sociedade e o jovem; Importância dos pais na formação da identidade dos filhos; O 

fenômeno do preconceito: O que é preconceito?; Tipos de preconceitos na sociedade atual; 

A prática escolar contém preconceito? As fases da violência: Agressividade e violência: o 

enfoque psicológico; A violência e suas modalidades; A violência na escola; A violência na 

rua; A violência e as drogas; A violência “ Branca” ou a morte lenta pela fome; Orientação 

Profissional: A dúvida na escolha da profissão; As expectativas Familiares; A hora de tomar 

decisões; Descubra seu rumo.     

 Os subsídios para elaboração dos Planos de Ensino são as Diretrizes da Escola de 

Tempo Integral – CENP; - PCNs – CENP; Proposta Pedagógica da U.E.; e Programa Letra 

e Vida. 

Oficinas Curriculares 

Essas matrizes são complementadas com espaços destinados ao desenvolvimento 

de oficinas, especialmente instituídas para a vivência de atividade de natureza prática, 

inovadora, integradas às temáticas, conhecimentos e saberes interiorizados ou não pelos 

alunos. Serão oficinas articuladas aos planos de ensino dos diferentes professores, cujas 

prioridades estarão asseguradas na proposta pedagógica elaborada pela equipe escolar, 
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em que o cumprimento da função social da escola é a alavanca de um processo que visa à 

formação de pessoas aptas a exercerem sua plena cidadania.  

D – Síntese dos conteúdos das Oficinas Curriculares 

Hora da Leitura 

 As atividades desenvolvidas nas oficinas curriculares “Hora da Leitura” visam 

enfatizar a leitura de diversos gêneros adequados aos alunos de Ensino Fundamental. 

 O princípio norteador da “Hora da Leitura” é a formação de leitores. A escola é a 

grande responsável pelo fortalecimento dos vínculos entre o aluno e a esfera da cultura 

escrita. Assim, é importante assegurar práticas voltadas especificamente para o 

desenvolvimento da competência leitora, de maneira prazerosa, que desperte e cultive o 

desejo de ler. 

   

Experiências Matemáticas 

 As oficinas “Experiência Matemáticas” devem ter um caráter de retomada de 

conceitos e procedimentos matemáticos já trabalhados, inclusive em séries anteriores. 

 O trabalho com a retomada /aprofundamento de conceitos deve ter como 

perspectiva o desenvolvimento de atitudes dos alunos em relação aos conhecimentos 

matemáticos como: capacidade de investigação e perseverança na busca de resultados, 

valorizando o uso de estratégias de verificação e controle de resultados, predisposição 

para alterar a estratégia prevista para resolver uma situação-problema quando o resultado 

não for satisfatório; reconhecimento de que pode haver diversas formas de resolução para 

uma mesma situação-problema e empreendimento de esforços para conhecê-las; 
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valorização do trabalho de equipe; troca de pontos de vista e de experiências como fonte 

de aprendizagem; valorização dos diversos recursos, tecnológicos ou não, como meios 

para a aprendizagem. 

Inglês 

 A aprendizagem de um nova língua envolve aspectos que devem permitir que o 

aluno possa fazer uso dela, seja para ler, escrever ou falar. Além de aprender palavras e 

seu significado, os mecanismos de funcionamento da língua devem estar incluídos no 

processo, para que a habilidade relacionada à comunicação seja desenvolvida através da 

interação, negociação e colaboração, num ambiente de investigação e estudo. 

 Assim, espera-se que o aluno adquira habilidades para: 

 Comunicar-se com o mundo de forma criativa e responsável; 

 Construir uma consciência plurilíngüe e pluricultural; 

 Apreciar os costumes e valores de outras culturas para melhor compreender a sua; 

 reconhecer as diferentes funções que os textos podem ter, com suas linguagens 

próprias, em variadas situações de comunicação oral ou escrita em língua inglesa/ 

espanhola; 

 aceitar as diferenças nas maneiras de expressão e de comportamento ao 

compreender a interculturalidade; 

 ter acesso à sociedade da informação pelo desenvolvimento de habilidades 

comunicativas, em mais de uma língua; 
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Informática Educacional 

 A oficina curricular “Informática Educacional” têm como objetivo geral possibilitar que 

o aluno seja capaz de utilizar as tecnologias de informação e comunicação da forma mais 

adequada à realização de suas ações como estudante e como cidadão. 

 Os objetivos específicos são: 

Compreender o funcionamento e desenvolver competências para o uso de: 

Equipamentos, tais como: computador, caixas de som, impressora, máquina fotográfica 

digital, câmera de vídeo, televisor, aparelho vídeo cassete, gravador de CD/DVD, aparelho 

de som, microfone e os suprimentos que possibilitam seu uso (fitas de vídeo, acessórios, 

cabos de energia, disquetes, CDs entre outros). 

Softwares diversos, como sistema operacional, editor de textos, planilha eletrônica, editor 

de apresentação multimídia, browser, correio eletrônico, softwares educacionais, 

dicionários eletrônicos, enciclopédias eletrônicas; 

Redes, principalmente a World Wide Web (WWW) da qual fazem parte: ambientes 

virtuais, sites de informação e pesquisa, fóruns, chats, comunicadores, recursos de voz 

sobre IP, blogs,etc. 

Desenvolver hábitos e competências para o uso dos códigos e linguagens 

relacionadas a esses equipamentos; desenvolvendo uma visão crítica sobre a aplicação de 

cada uma dessas tecnologias relacionadas, de forma a usá-las com propriedade; 

desenvolver hábitos e métodos básicos de investigação científica e para a obtenção e a 

utilização da informação, assim como a confiabilidade das fontes examinadas; desenvolver 

hábitos e métodos básicos de investigação científica e para a obtenção e a utilização da 
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informação, assim como a confiabilidade das fontes examinadas; uma postura consciente 

sobre o uso de referências e o respeito ao direito autoral e desenvolver hábitos e 

competências para o trabalho em grupo. 

Articular o conhecer, apreciar e fazer arte nas quatro linguagens propostas pelas 

oficinas artísticas, selecionando conteúdos específicos de Artes Visuais, Teatro, Dança ou 

Música. 

O próprio ato de criar, construir, produzir. São os momentos em que o educando 

desenha, pinta, entalha, cinzela, modela, recorta, cola, canta, toca um instrumento, 

compões, atua, dança, representa, constrói personagens, simboliza... 

Esse processo de pensar/ construir/ fazer lúdico e estético inclui atos técnicos e inventivos 

de transformar, de produzir formas novas a partir da matéria oferecida pelo mundo da 

natureza e da cultura onde vive esse aluno. È necessário pesquisar, experimentar 

incessantemente na busca do signo que representará a sua idéia. Esse fazer é exclusivo 

de cada um, por isso mesmo cada produção artística tem a marca única de quem a fez, 

porque é a maneira particular de cada ser humano exteriorizar sua visão de mundo, sua 

forma de pensar e sentir a vida. 

A fruição que é a apreciação significativa da arte e do universo a ela relacionado 

Arte é linguagem. A apreciação estética é o próprio ato de perceber, ler, analisar, 

interpretar, criticar, refletir sobre um texto sonoro, pictórico, visual, corporal. Supõe a 

decodificação dos signos das linguagens da arte, o estudo de seus elementos, sua 

composição, técnica, organização formal, qualidades, etc. É uma “conversa” entre o 

apreciador e a obra, onde está presente também a intuição, a imaginação, a percepção.  
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O professor deverá proporcionar a seus alunos a leitura das mais diversas obras de 

arte e produtos artísticos, de todas as épocas, povos, países, culturas, gêneros, etilos, 

movimentos, técnicas, autores, artistas, assim como as produções da própria classe 

envolvida. 

As cinco categorias da Cultura de Movimento podem ser encontradas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, com ma abrangência denominada de Cultura Corporal 

de Movimento a qual se reporta ao Conhecimento Sobre o Corpo, Esportes, Jogos, Lutas e 

Ginásticas e Atividades Rítmicas e Expressivas. 

Contudo, cabe ressaltar que, na compreensão da Secretária da Educação do Estado de 

São Paulo/ Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (SEE/ CENP), verifica-se a 

idéia de que não há movimento humano que não seja corporal, portanto, adota-se a 

nomenclatura universal de Cultura de Movimento com as cinco categorias citadas acima. 

Todavia, para favorecer uma interface com os Parâmetros Curriculares Nacionais, bem 

como com a intenção de ampliar o senso comum sobre a área, organizaram-se as oficinas 

curriculares em “Atividades Esportivas e Motoras” com as seguintes dimensões: Esporte, 

Ginástica e Jogo. 

Faz-se necessário desvelar, a priori, que a nomenclatura “oficinas esportivas e 

motoras” engloba as representações que a sociedade apresenta para a Educação Física e 

para o Esporte, apresentando, no entanto, um caráter mais abrangente ao atrelar o aspecto 

motor com outras categorias da cultura, historicamente construída.     
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Saúde e qualidade de Vida 

As atividades planejadas para as oficinas de “Saúde e Qualidade de Vida” devem 

estar centradas na adoção de uma abordagem metodológica interdisciplinar. Nesse 

sentido, a elaboração de projetos mostra-se como alternativa rica e favorável ao trabalho 

diversificado, baseando-se em situações concretas, próximas e relevantes para a vida do 

aluno e da comunidade em que vive. Para isso, é necessária a investigação de problemas, 

por meio de procedimentos e atitudes cientificas para a interpretação dos fenômenos 

naturais e daqueles produzidos pela interferência humana no ambiente.  

As oficinas foram idealizadas para que o professor privilegie a abordagem dessas 

temáticas tendo como eixo a promoção e manutenção da saúde, utilizando-se da 

contribuição das várias áreas do conhecimento, para promover no aluno o entendimento da 

complexidade que cerca essas questões, pois a sua superação tem se apresentado como 

um grande desafio para a instituição educacional e a sociedade contemporânea no alcance 

da sustentabilidade ambiental e na melhoria da qualidade de vida. 

A elaboração e o desenvolvimento das atividades deve privilegiar a proposição de 

situações contextualizadas para que os alunos identifiquem causas, levantem hipóteses, 

reúnam dados, reflitam sobre a realidade e descubram soluções possíveis, de maneira 

comprometida com a promoção e a proteção da saúde pessoal e coletiva. O professor deve 

propiciar momentos de socialização das atividades nos quais prevaleça a troca de 

experiências entre alunos e entre professores e o grupo-classe. As atividades selecionadas 

devem propor como meta o desenvolvimento da capacidade do aluno se posicionar e se 
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comprometer diante das questões que interferem na vida individual e coletiva, contribuindo 

para a transformação da realidade.  

Os referenciais teórico-metodológicos para subsidiar o professor na elaboração 

dessas oficinas são encontrados nas Diretrizes Educacionais das Propostas Curriculares 

desta Secretaria, nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Temas Transversais: Saúde e 

Meio Ambiente e nos Parâmetros em Ação: Meio Ambiente.      

Filosofia 

No planejamento das atividades devem ser consideradas as especificidades do 

componente curricular Filosofia, sobretudo quanto a seus aspectos metodológicos, 

estimulando a autonomia do pensamento a partir de uma prática dialógica que leve à 

elaboração de conceitos, à clareza da exposição do seu raciocínio e à compreensão e 

produção textual em suas diferentes linguagens. 

O primordial, para a Filosofia, é a prática da reflexão articulada e sistemática e que 

esta seja, para o estudante, uma experiência significativa e contínua. O estimulo 

progressivo à reflexão ordenada, intencional (deliberada) e permanente é uma prática que 

ampliará a capacidade do estudante estabelecer relações com o mundo, assim como 

aguçará a relação com outros componentes curriculares e tornará a aprendizagem mais 

significativa.  

Para chegar a este exercício de reflexão filosófica os educadores devem buscar a 

valorização do aluno e do seu universo; a identificação de problematizações em diferentes 

linguagens, desde a história; em quadrinhos (HQ) ao texto filosófico, para atingir o maior 

número de alunos; estimular a oralidade e, com base nela, a produção textual; reconhecer 
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o esgotamento ou a necessidade de aprofundamento de um determinado tópico, num 

exercício contínuo de replanejamento de suas propostas e do desempenho do trabalho 

com os alunos. 

- Empreendedorismo Social 

O componente curricular Empreendedorismo Social deve desenvolver, por meio de 

oficinas e projetos, competências para que os alunos idealizem, coordenem e executem 

projetos de intervenção social, visando ao enfrentamento de questões comunitárias e à 

melhoria da qualidade de vida dos alunos e dos grupos sociais nos quais estão inseridos.  

As atividades de empreendedorismo social devem ter como objetivos: um é 

desenvolver novas formas de articular os conteúdos escolares, de modo que sua vivência 

se relacione aos desafios dos projetos, ampliando a capacidade de acessar e relacionar 

conhecimentos; e o outro é desenvolver a capacidade de cooperar e trabalhar 

coletivamente (professores e alunos), incentivando o planejamento em grupo, e reconhecer 

a importância da participação e colaboração de todos num projeto; 

É importante também incentivar a autonomia dos alunos nas tomadas de decisões 

compartilhadas, para elaboração e execução dos projetos transformando 

 dificuldades que surgirem durante o processo em aprendizados estabelecendo 

 parcerias dentro e fora da escola (comunidade e diferentes atores sociais) para que os 

projetos elaborados encontrem eco e sustentação; 

Considerar o nível de complexidade dos projetos idealizados e a fase de 

desenvolvimento dos alunos envolvidos na ação, para que de fato os projetos se tornem 

viáveis; iniciando a formação política dos alunos por meio de um conselho e iniciar a 
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formação política dos alunos por meio de um Conselho, desenvolvendo competências e 

habilidades voltadas para o mundo do trabalho; reconhecendo as diferenças, valorizando o 

surgimento de lideranças e das oportunidades de criação de novas relações sociais; 

reconhecendo as diversidades étnico-raciais, valorizando conhecimentos, práticas, e 

saberes próprios de grupos sociais, como importantes e necessários à participação cidadã 

plena; 

Atuar junto ao Instituto Ayrton Sena no Projeto Superação Jovem. 

 

 Orientação para Estudo e Pesquisa 

Entendemos que, à medida que participam das decisões sobre o que e como 

pesquisar, os alunos estarão mais motivados para assimilar e discutir as informações 

obtidas. As pesquisas podem ter um cunho disciplinar, serem feitas em temas transversais 

ou abarcar objetos que perpassam diferentes áreas do conhecimento. Pesquisas que 

partem da proposta de investigar para resolver um problema são recomendadas. No 

processo de escolha do tema ou da pergunta que estará no cerne da pesquisa, é 

importante levar em conta as informações e os conhecimentos que o aluno tem sobre o 

assunto, bem como seu interesse e motivação pelo objeto. O professor pode auxiliar no 

processo, apresentando os fundamentos do tema, dos conceitos envolvidos, mostrando as 

dúvidas mais comuns, as opiniões complementares ou opostas que estão envolvidas na 

questão.  

As transformações provocadas pelas novas tecnologias exigem que repensemos as 

nossas práticas pedagógicas. Num mundo de informações disponibilizadas diariamente por 
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todos os canais de comunicação, cabe perguntar o que os educadores podem fazer para 

preparar crianças e jovens para lidarem de forma mais saudável com as informações que 

circulam à nossa volta. As respostas para essa questão passam pelo preparo do aluno, ao 

longo das séries do ensino fundamental, para lidar com critérios de seleção de 

informações, amadurecimento de argumentação, pesquisa e desenvolvimento de postura 

critica e cidadã. 

Os livros, as revistas, os jornais, o computador e a Internet são hoje instrumentos 

fundamentais para qualquer área de trabalho e de produção de conhecimento. Sendo 

assim, quais as melhores maneiras de utilizar seus recursos, de modo inteligente, critico e 

eficaz em favor do processo de ensino-aprendizagem? 

Dentro dessas perspectivas, podemos listar como habilidades a serem 

desenvolvidas: 

1- Saber utilizar e selecionar qualitativamente fontes de pesquisa: livros, jornais, revistas, 

enciclopédias, dicionários, artigos, pessoas (entrevista de campo), Internet e CD-ROM. 

2- Saber organizar seus dados coletados, observações e referências e referências de 

pesquisa, e apresentá-los com clareza, seja na forma oral ou escrita.  

3- Saber investigar e posicionar-se criticamente sobre o objeto de estudo ou pesquisa, 

analisando-o sob diferentes aspectos e documentando dados coletados ou tratados nas 

mais diversas formas (textos, tabelas, gráficos, cálculos matemáticos, depoimentos, etc.) a 

fim de ficar em condições de balizar suas observações e conclusões. 

4- Ser capaz de analisar e criticar pesquisas de opinião publicadas, nas mais diversas 

áreas.      
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E - Carga Horária Mínima do Curso e dos Componentes Curriculares 

Carga Horária do Curso: 200 dias letivos 

Carga Horária dos Componentes Curriculares: 

 1ª à 4ª série: Português 320hs, História 80hs, Geografia 40hs, Ciências 120hs, 

Matemática 280hs, Educação Física 80hs, Educação Artística 80hs. 

 5ª série: Português 240hs, História 80hs, Geografia 80hs, Ciências 120hs, 

Matemática 240hs, Educação Física 80hs, Educação Artística 80hs, Inglês 80hs. 

6ª à 8ª série: Português 200hs, História 120hs, Geografia 120hs, Ciências 120hs, 

Matemática 200hs, Educação Física 80hs, Educação Artística 80hs, Inglês 80hs. 

1ª à 3ª série do Ensino Médio: Português 160hs, História 80hs, Geografia 80hs, 

Biologia 80hs, Física 40hs, Química 40hs, Matemática 160hs, Educação Artística 80hs, 

Inglês 80hs 

Ensino Fundamental: Com Duração Mínima de 8 anos, obrigatório à partir dos 7 

anos e gratuito na Escola Pública, tem por objetivo a formação básica do cidadão. Nesta 

U.E., é mantido em séries anuais em ciclos I e II, em regime de progressão continuada.  

Ensino Médio: Com Duração Mínima de 3 anos, é a etapa final da educação e tem 

por objetivos a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental e a preparação para a cidadania. (Vide anexos nº 2, 3 e 4, pgs. 82,83 e 84) 

 

F- Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos 

De acordo com Resolução 08/2006, Indicação CEE 52/2005 e Deliberação 61/2006 

poderá na rede pública estadual ocorrer a ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos.  
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Considerando que, a ampliação do ensino fundamental para nove anos é demanda 

de uma ampla maioria da comunidade de educadores no Brasil e em São Paulo também 

uma realidade, há muitos anos implantada nos países desenvolvidos e nos países em 

desenvolvimento, mais prósperos, como por exemplo, Coréia do Sul, Taiwan e Chile, mas 

com cuidados e a responsabilidade de não prejudicar o trabalho realizado com os alunos 

dentro do espaço escolar pelo sistema estadual e municipal no Estado de São Paulo. 

Para as crianças que ingressarem no ensino fundamental com 6 anos completos até 

31-12-2005, será garantido, a partir de 2006, pelo menos nove anos de escolaridade. Para 

essas crianças, os sistemas de ensino devem amplia a duração do ensino fundamental 

para nove anos. Nesse caso, o ensino fundamental será organizado com cinco anos iniciais 

para crianças de 6 a 10 anos e, com quatro anos finais, para adolescentes de 11 anos. 

No caso de transferência de alunos, o entrosamento com outros sistemas de ensino, 

que porventura, adotem outra denominação das séries ou etapas do ensino fundamental, 

seguirão os critérios de adequação idade/ série, grau de experiência e desenvolvimento do 

aluno.  

Em 2006, terão direito à matrícula no 1º ano do ensino fundamental, crianças com 

seis anos completos ou a completar até dezembro de 2005. 

Poderá as escolas ou sistemas de ensino estabelecer normas que permitam a 

matrícula com seis anos incompletos.  

As crianças que ingressarem no ensino fundamental com sete anos em 2006, e a 

turma de ingressantes nos anos anteriores (independente da idade de ingresso deverão 

cumprir os planos curriculares do ensino fundamental de oito anos, sendo em determinação 
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parte integrante do período de transição, evitando-se a situação pedagógica altamente 

desaconselhável de alunos no 1º ano do ensino fundamental com diferenças de idade até 

um ano e meio). 

O 1º ano do ensino fundamental deverá manter sua identidade pedagógica e de 

instalações, muito mais próxima dos dois últimos anos da educação infantil que dos quatro 

anos restantes da primeira fase do ensino fundamental. As atuais escolas de educação 

infantil poderão oferecer os serviços educacionais do 1º ano do ensino fundamental 

necessário, em parceria com escolas que mantenham o ensino fundamental.  

A partir de 2007, as escolas que ministram o ensino fundamental matricularão no 2º 

ano, alunos que comprovem ter cursado o 1º ano do ensino fundamental. 

V – PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS 

 

A –Núcleo de Direção 

        Como gestor público, o Diretor de Escola deve reunir em seu perfil profissional 

características que lhe possibilitem: observar pesquisa e refletir sobre o cotidiano escolar 

de forma a aprimorá-lo conscientemente; compreender os condicionamentos políticos e 

sociais que interferem no cotidiano escolar para promover a integração com a comunidade, 

construindo relações de cooperação que favoreçam a formação de redes de apoio e a 

aprendizagem recíproca;  propor e planejar ações que voltadas para o contexto sócio-

econômico e cultural do entorno escolar, incorporem as demandas e os anseios da 

comunidade local aos propósitos pedagógicos da escola. 
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      Cabe, também, ao Diretor de Escola valorizar a gestão participativa como forma de 

fortalecimento institucional e de melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos; 

articular e executar as políticas educacionais na qualidade de líder e mediador entre essas 

políticas e a proposta pedagógica da escola, construída no coletivo da comunidade escolar; 

reconhecer a importância das ações de formação continuada para o aprimoramento dos 

profissionais que atuam na escola, criando espaços que favoreçam o desenvolvimento 

dessas ações; reconhecer a importância das ações de formação continuada para o 

aprimoramento dos profissionais que atuam na escola, criando espaços que favoreçam o 

desenvolvimento dessas ações; reconhecer a importância das ações de formação 

continuada para o aprimoramento dos profissionais que atuam na escola, criando espaços 

que favoreçam o desenvolvimento dessas ações.  

        Ainda, é de responsabilidade do diretor de escola reconhecer a importância das ações 

de formação continuada para o aprimoramento dos profissionais que atuam na escola, 

criando espaços que favoreçam o desenvolvimento dessas ações; cuidar para que as 

ações de formação continuada se traduzam efetivamente em contribuição ao 

enriquecimento da prática pedagógica em sala de aula; acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento da proposta pedagógica e os indicadores de aprendizagem com vistas à 

melhoria do desempenho da escola e também compreender os princípios e diretrizes da 

administração pública e incorporá-los à prática gestora no cotidiano da administração 

escolar.  

     Tais características pressupõem o domínio de competências e habilidades para 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS 

EE PROFª MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA BASSO 

Rua das Américas, 729 – Distrito de Brasitânia – CEP 15617-000 – Fernandópolis - SP 

  Plano Gestão 

 

 

62 

compreender a natureza, a organização e o funcionamento da educação escolar, suas 

relações com o contexto histórico-social e com o desenvolvimento humano, bem como a 

gestão do sistema escolar, seus níveis e modalidades de ensino; apropriar-se dos 

fundamentos e das teorias do processo de ensino e de aprendizagem; relacionar princípios, 

teorias e normas legais a situações reais, interpretando e aplicando a legislação de ensino 

a favor da população escolar; identificar e avaliar criticamente os impactos de diretrizes e 

medidas educacionais, objetivando tomada de decisão, com vistas à garantia de uma 

educação plena. 

       Também é pressuposto dessas características comunicar-se com clareza, em 

diferentes situações, com diferentes interlocutores, utilizando as linguagens e as 

tecnologias próprias; socializar informações e conhecimentos na busca do diálogo 

permanente com a comunidade intra e extra-escolar; estimular a participação dos 

colegiados e instituições escolares, promovendo o envolvimento e a participação efetiva de 

todos como fator de desenvolvimento da autonomia da escola; compreender, valorizar e 

implementar o trabalho coletivo, reconhecendo e respeitando as diferenças pessoais e as 

contribuições de todos participantes e  incorporar à sua prática valores, atitudes e sentido 

de justiça, essenciais ao convívio social, solidário e ético, ao aprimoramento pessoal e à 

valorização da vida.  

       Ainda são características pressupostas ao diretor de escola utilizar recursos 

tecnológicos nas atividades de gestão escolar; promover ações de formação continuada, 

garantindo espaços de partilha de experiência e reflexão, especialmente no HTPC, que 

possibilitem seu desenvolvimento pessoal e aprimoramento profissional, bem como do 
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grupo que lidera; elaborar de forma participativa os planos de aplicação dos recursos 

físicos e financeiros, vinculados à proposta pedagógica da escola; responsabilizar-se pela 

administração de pessoal, de recursos materiais e financeiros e do patrimônio escolar com 

transparência nos procedimentos administrativos, garantindo a legalidade, a publicidade e 

a autenticidade das ações e dos documentos escolares e fortalecer o vínculo com a 

comunidade local buscando estabelecer, com outras instituições e lideranças comunitárias, 

parcerias que promovam o enriquecimento do trabalho da escola e da comunidade em que 

ela se insere.  

 

     B – Núcleo Técnico Pedagógico: Professor Coordenador Pedagógico 

      A Hora de Trabalho Coletivo é o espaço privilegiado onde caberá ao professor 

coordenador, como membro da equipe gestora: 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; acompanhar a execução e a avaliação 

das ações e metas fixadas pela escola em sua proposta pedagógica; 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; 

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.                   
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       Caberá, ainda, ao professor coordenador 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; 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; coordenar, 

acompanhar e avaliar as atividades de recuperação da aprendizagem, e também dos 

demais projetos implementados na escola; além de  desenvolver ações que visem a 

ampliação e o fortalecimento da relação escola- comunidade. 

      No planejamento da HTPC, o professor coordenador deve considerar metas e 

necessidades de curto, médio e longo prazo e atender às demandas do grupo de 

professores. É fundamental também ter flexibilidade e sensibilidade para perceber quando 

é necessário abordar ou retornar questões importantes para a escola.  

Para que a HTPC cumpra realmente suas funções é necessário que ela seja bem 

organizada e planejada, portanto é importante que ela ocorra em local agradável e 

acolhedor; a pauta compartilhada com contribuições de todos os profissionais; as tarefas 

sejam divididas entre a equipe; cada HTPC tenha focos e objetivos bem definidos e de 

conhecimento de todos.  

As discussões, os avanços e dificuldades detectadas, as ações e intervenções 

programadas e as decisões tomadas na HTPC devem ser registradas em caderno próprio 
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onde possibilitará a retomada das discussões e estará à disposição para consulta.   (Vide 

anexo nº 26, pág.111). 

C-Núcleo Técnico Administrativo 

C.1- Secretário 

São atribuições do Secretario de Escola: 

     A função administrativa propriamente dita é exercida pelo diretor de escola e a parte 

burocrática pela secretaria que constitui a subestrutura indispensável de apoio. A dinâmica 

escolar requer sólida base administrativa e burocrática, sem a qual as atividades escolares 

se tumultuam e não se voltam necessariamente para sua legítima finalidade. Podemos 

então dizer que a secretaria constitui o sistema nervoso da instituição escolar, e o bom 

funcionamento da escola, depende do bom desempenho de suas atribuições, garantindo a 

unidade e segurança à ação administrativa do diretor.  

     A secretaria da escola, unidade administrativa com nível de seção observada as normas 

e procedimentos estabelecidos pelos órgãos competentes do sistema, deverão participar 

da elaboração do plano escolar; elaborar a programação das atividades da secretaria, 

mantendo-a articulada com as demais 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. 

     A secretaria da escoa deverá ainda, verificar a regularidade da documentação referente 

à matrícula e transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do 

Diretor; providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de dados 

e informações educacionais; preparar a escala de férias dos servidores da escola, 
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submetendo-a a aprovação do Diretor; elaborar e providenciar a divulgação de editais, 

comunicados e instruções relativas às atividades escolares; ainda, redigir correspondência 

oficial; instruir expedientes; organizar e manter organizados prontuários de documentação 

de alunos, procedendo ao registro e escrituração relativos à vida escola, especialmente no 

que se refere à matrícula, freqüência e histórico escolar, e tudo mais relativo a vida escolar 

dos alunos; manter registros relativos aos resultados anuais dos processos de avaliação e 

promoção, incineração de documentos, reuniões administrativas, termo de visita de 

supervisores pedagógicos e outras autoridades da administração do ensino; preparar e 

encaminhar folhas de pagamento de vencimentos e salários do pessoal da escola, e tudo 

mais referente a vida profissional dos funcionários; 

     É também função da secretaria da escola, assessorar e participar dos Conselhos de 

Classes (rendimento e freqüência); leitura, acompanhamento, recorte e atendimento do 

Diário Oficial do Estado; elaborar proposta das necessidades de material permanente e de 

consumo; elaborar relatório das atividades da Secretaria e colaborar no preparo dos 

relatórios anuais da escola; responder, perante o diretor, pela regularidade e autenticidade 

dos registros da vida escolar dos alunos, a cargo da secretaria; cumprir e fazer cumprir 

normas legais, regulamentos, decisões e prazos estabelecidos para a execução dos 

trabalhos de responsabilidade da secretaria; assinar todos os documentos escolares que, 

conforme normas estabelecidas pela administração superior, devam conter sua assinatura; 

participar dos processos de identificação das necessidades de recursos humanos, 

treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e avaliação do desempenho do 

sistema. 
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C.2- Agente de Organização Escolar 

São atribuições do Agente de Organização Escolar (Oficial de Escola), execuções 

das atribuições que lhe forem conferidas; organizar e manter atualizados prontuários de 

documentos de alunos, procedendo ao registro e escrituração relativos à vida escolar, 

especialmente no que se refere a matrícula, freqüência e histórico escolar; expedir 

certificados de conclusão de séries e de cursos e outros documentos relativos à vida 

escolar dos alunos; preparar e afixar em locais próprios, quadros horários de alunos e 

controlar o cumprimento de carga horária anual; manter registros relativos a resultados dos 

processos de avaliação e promoção, incineração de documentos, reuniões administrativas, 

termos de visita de supervisores pedagógicos e outras autoridades da administração do 

ensino; manter registros de levantamento de dados estatísticos e informações 

educacionais; preparar relatórios, comunicados e editais relativos a matrícula, históricos e 

demais atividades escolares; receber, registrar, distribuir e expedir correspondências, 

processos e papéis em geral que tramitem na escola, organizando e mantendo o protocolo 

e arquivo escolar; registrar e controlar a freqüência do pessoal docente, técnico e 

administrativo da escola; 

        Também são funções do agente de organização escolar, preparar e expedir atestados 

ou boletins relativos à freqüência do pessoal docente técnico e administrativo; organizar e 

manter atualizados assentamentos dos servidores em exercício na escola; preparar folhas 

de pagamento de vencimento e salários do pessoal da escola; preparar escala de férias 

anuais dos servidores em exercício na escola; organizar e manter atualizados o 

documentário de leis, decretos, regulamentos, resoluções, portarias e comunicados de 
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interesse para a escola; atender aos servidores da escola e aos alunos, prestando-lhes 

esclarecimentos relativos à escrituração e legislação; atender pessoas que tenham 

assuntos a tratar da escola; zelar pelos materiais existentes na secretaria da escola, assim 

como papéis e impressos necessários ao bom andamento do serviço de secretaria.  

     Os recursos financeiros para atender às necessidades da secretaria da escola são 

oriundos da Associação de Pais e Mestres e da verba destinada pela Diretoria de Ensino 

para despesas miúdas e de pronto pagamento.  

C.3- Agente de Organização Escolar  

Os Agentes de Organização Escolar (Inspetores de Alunos) têm as seguintes 

atribuições: vigilância e atendimento a alunos; controlar a movimentação dos alunos no 

recinto da escola e em suas imediações, orientando-os quanto as normas de 

comportamento; informar à direção da escola sobre a conduta dos alunos e comunicar 

ocorrências;  colaborar na divulgação de avisos e instruções de interesse da administração 

da escola; atender aos professores, em aula, nas solicitações de material escolar e nos 

problemas disciplinares ou de assistência aos alunos. 

    Ainda são atribuições dos Inspetores de alunos, colaborar na execução de atividades 

cívicas, sociais e culturais da escola e trabalhos curriculares complementares de classe; 

providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente; executar outras 

tarefas auxiliares relacionadas com apoio administrativo e técnico-pedagógico que lhe 

forem atribuídas pela direção.  

C.4- Agente de Serviço Escolar                                                                                       Os 

Agentes de Serviço Escolar (Serventes) têm as seguintes atribuições: executar tarefas de 
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limpeza interna e externa do prédio, dependências, instalações, móveis e utensílios da 

escola; preparo e distribuição de café ao pessoal da escola; preparo e distribuição de 

merenda aos alunos; executar pequenos reparos em instalações, mobiliário, utensílio e 

similares; prestar serviço de mensageiro; auxiliar na manutenção da disciplina geral e 

executar outras tarefas relacionadas com sua área de atuação, que forem determinadas 

pela Direção da Escola. 

A biblioteca constitui o centro de leitura e orientação de estudos de alunos, ex-alunos, 

comunidade, estudos docentes e demais servidores da escola, e conta com um acervo 

muito bom.  

 

Horário de funcionamento: 08:00 às 16:00 

                                  19:00 às 23:00 

Responsáveis pelo funcionamento: Mary Corrêa Pontim  

         Sueli Regina Faria    

 

VI- Avaliação 

A) Avaliação Institucional 

A avaliação institucional destina-se à avaliação da escola, enquanto sistema 

educacional, sua atenção será centralizada nas relações, decisões e resultados das ações 

como um todo.  

Entendendo que a educação tem papel ativo e significativo de transformação social, 

consideramos a avaliação institucional como um processo sistemático de busca de 
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subsídios para melhoria e aperfeiçoamento da qualidade da instituição escolar, em especial 

da aprendizagem e da formação global do aluno.  

Essa avaliação deve priorizar a identificação de dificuldades e sucessos e, a partir 

daí, formular ações com o objetivo de transformação e aperfeiçoamento da escola e do 

sistema educacional. 

Para tanto, a U.E. estará realizando anualmente esta avaliação envolvendo pais, 

alunos, professores e equipe gestora, através de questionário amplo, envolvendo as 

dimensões pedagógicas, participativas, de pessoas, de serviços de apoio e de resultados 

educacionais. Após a tabulação e análise do resultado, haverá um momento para retomada 

de decisões e planejamento de ações voltadas para melhoria geral da organização escolar.  

B) Avaliação do ensino e da aprendizagem  

A avaliação é parte integrante e fundamental dos processos de ensino e de 

aprendizagem e, portanto, não pode estar descolada destes processos e nem ter outra 

função que não seja contribuir efetivamente para que professores aprimorem suas práticas 

e os alunos tenham garantido os seus direito de aprender. Dessa forma, a avaliação torna-

se “instrumento privilegiado de uma regulação contínua das diversas intervenções e das 

situações didáticas” (PERRENOUD, 1994, p. 14) e aproxima professores e alunos.  

Em uma proposta de educação integral, a avaliação é mais um elemento que 

contribui para a integração curricular e para o entendimento de que o aluno precisa ser 

“olhado”, “percebido” nas suas mais diferentes dimensões. Dentro dessa proposta, a 

perspectiva do que é ensinado na escola e o que se espera que o aluno aprenda precisa 

ser redimensionada e ampliada. Todas as atividades desenvolvidas seja pelas disciplinas 
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do currículo básico ou pelas oficinas curriculares, devem ser consideradas na avaliação 

global do aluno. Nessa perspectiva.  

[...] há um alargamento dos objetos de avaliação, para além dos saberes 

disciplinares específicos, desafiando explicitamente os professores, ou os conselhos 

de turma a encontrarem o que há de comum nas várias disciplinas e o que as 

diferencia. (PINTO, s/d: 5) 

Para que a avaliação cumpra sua função, é imprescindível que o professor tenha 

claro quais são seus objetos, que ele discuta objetivos e critérios de avaliação com os 

alunos e que, a partir dos resultados da avaliação, tenha subsídios para tomar decisões 

sobre o que ocorre em sala de aula e fazer as intervenções necessárias. O fim último da 

avaliação não é a produção da nota ou conceito, mas auxiliar na compreensão de como o 

aluno aprende.  

[...] a maneira como o sujeito aprende [passa a ser] mais importante que aquilo que 

aprende, porque facilita a aprendizagem e capacita o sujeito para continuar 

aprendendo permanentemente. Consciente do modo como o sujeito aprende [o 

professor e a professora] descobrem a forma de ajudá-lo (ALVAREZ MENDEZ, 

2002, P. 19) 

Nesse sentido, a avaliação deve ser formadora, processual e sistemática. 

Professores, gestores, alunos e pais devem conhecê-la e compreendê-la, pois só assim 

podem contribuir para o seu aprimoramento. A constituição de um retrato detalhado do 

percurso de aprendizagem do aluno e do trabalho docente é facilitada pela adoção de 

múltiplos processos e pelo uso de instrumentos avaliativos diversificados.  
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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. (Vide 

anexo nº 28 pág.120). 

É importante que o professor utilize instrumentos diversificados para avaliar seus 

alunos e assim ter meios de obter informações precisas e completas sobre o processo de 

aprendizagem. Ele pode utilizar trabalhos individuais, em grupo, exposições orais, debates, 

pesquisas, observação, etc. Na perspectiva de que a avaliação deve considerar o percurso 

do aluno, a observação tem papel fundamental.  

Assim, o professor deve observar os avanços e dificuldades dos alunos, 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 incluídos as produções significativas para o aluno e que ilustra o seu processo de 

aprendizagem e a diversidade das tarefas desenvolvidas.  

O uso de todos esses instrumentos de avaliação e formas de registro sobre o 

processo de aprendizagem do aluno pode ser sintetizado em um parecer avaliativo que é 

um documento síntese que registra os avanços e dificuldades dos alunos no seu processo 

de aprendizagem.  

Este instrumental de avaliação atende à necessidade de se documentar a trajetória 

escolar dos alunos, para que os mesmos sejam informados de seus avanços e dificuldades 

e para o professor ter uma visão geral do desenvolvimento escolar do aluno e do seu 

trabalho, buscando adequar o seu planejamento ao processo de aprendizagem dos alunos.  
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Além disso, os pais poderão oferecer mais informações a respeito do 

desenvolvimento do aluno, dos progressos e mudanças observadas.  

Para tanto, redigir o parecer avaliativo, o professor deve verificar se o que foi 

registrado está claro para os seus interlocutores: alunos, outros professores, diretor, 

professor coordenador, pais.  

O conselho de Classe/ Série deve ganhar uma nova dimensão a partir da 

implementação do tempo integral e da articulação das disciplinas do currículo básico e das 

oficinas curriculares. Ele deve ser um momento para que todos os professores possam se 

debruçar sobre o processo de aprendizagem de cada um dos alunos e da classe como um 

todo: o Conselho é um espaço de reflexão pedagógica, de análise do desempenho do 

aluno e do desempenho da própria escola. Para que a finalidade do Conselho seja 

concretizada, o professor coordenador deve direcionar a discussão para questões 

relacionadas ao ensino e à aprendizagem. Sandra Zákia argumenta que  

[...] para além de se buscar o consenso no momento do Conselho de Classe, penso 

que seria mais produtivo se esse espaço servisse para que fossem explicitadas, 

trabalhadas e aprofundadas as diferenças, que são expressão de projetos 

educacionais e sociais em relação na Escola. É a partir desse confronto que acredito 

possa ser propostos pelo coletivo, princípios comuns de trabalho, reveladores do 

compromisso da Escola com os alunos que a freqüentam. (ZÁKIA)  

O Trabalho será integrado entre o currículo básico e as oficinas curriculares.  

  Para que essa integração aconteça é preciso planejar e propiciar encontros; 

conhecer e discutir a proposta; divulgar os materiais disponíveis; aliar a teoria à pratica, 
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integrando o currículo; elaborar um Projeto Anual (abrangendo toda a escola e todas as 

séries);  pesquisar e organizar um horário de HTPC integrado pelos professores do 

currículo básico e professores das oficinas curriculares para planejamentos, discussões e 

decisões conjuntas; montagem de um quadro de comunicação entre os dois períodos, com 

bilhetes, troca de relatos de atividades registrados no Diário de Bordo; registro pelos 

oficineiros das atividades desenvolvidas; pasta para acesso dos professores da mesma 

turma, devendo conter atividades desenvolvidas diariamente, com os objetivos gerais e 

observações específicas a respeito do aproveitamento e participação dos alunos.  

     Ainda será necessário para a integração entre os períodos: trabalho com projetos e/ ou 

eixos temáticos; reunir professores da área; analisar e reelaborar a Proposta Pedagógica 

da escola e contextualizar a realidade de cada escola e seu cotidiano em relação aos 

objetivos de cada área. 
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HORÁRIO DE AULAS - ENSINO FUNDAMENTAL 

Escola de Tempo Integral - CICLO I - Oficinas Curriculares 
 

AULAS PERÍODO TARDE 

1ª aula 12:25 às 13:15 

2ª aula 13:15 às 14:05 

3ª aula 14:05 às 14:55 

 

 

 

 

 
HORÁRIO DE AULAS - ENSINO FUNDAMENTAL 

Escola de Tempo Integral - CICLO I 
 

AULAS PERÍODO MANHÃ 

1ª aula 07:15 às 08:05 

2ª aula 08:05 às 08:55 

3ª aula 08:55 às 09:45 

  

INTERVALO 09:45 às 10:05 

  

4ª aula 10:05 às 10:55 

5ª aula 10:55 às 11:45 

  

ALMOÇO 11:45 às 12:25 
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HORÁRIO DE AULAS - ENSINO FUNDAMENTAL 

Escola de Tempo Integral - CICLO II 
 

AULAS PERÍODO MANHÃ 

1ª aula 07:15 às 08:05 

2ª aula 08:05 às 08:55 

3ª aula 08:55 às 09:45 

  

INTERVALO 09:45 às 10:05 

  

4ª aula 10:05 às 10:55 

5ª aula 10:55 às 11:45 

6ª aula 11:45 às 12:35 

  

ALMOÇO 12:35 às 13:15 

 

 

HORÁRIO DE AULAS - ENSINO FUNDAMENTAL 

Escola de Tempo Integral - CICLO II - Oficinas Curriculares 
 

OFICINAS CURRICULARES PERÍODO TARDE 

1ª aula 13:15 às 14:05 

2ª aula 14:05 às 14:55 

LANCHE 14:55 às 15:15 

 
 

 

 

 

 

 

 
HORÁRIO DE AULAS - ENSINO MÉDIO 

 

AULAS PERÍODO NOTURNO 

1ª aula 19:00 às 19:45 

2ª aula 19:45 às 20:30 

3ª aula 20:30 às 21:15 

  

INTERVALO 21:15 às 21:30 

  

4ª aula 21:30 às 22:15 

5ª aula 22:15 às 23:00 
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CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE 
RELAÇÃO DE PROFESSORES RG CAMPO DE ATUAÇÃO 

Aguida Rosa da Silva Luiz 16.517.648-2 Sala de Leitura 

Adelaide de Fátima Simensato 14.174.202 Experiências Matemáticas  

Airton Agmar Polarini 19.243.616 Língua Portuguesa 

André Luiz Lemos de Oliveira 27.778.256 Geografia 

Ângela Santina dos Santos Pellati 14.726.166 Sociologia 

Anderson Alves de Castro 44.187.626-1 Tecnologia e Sociedade 

Assunção de Lourdes Seccatto Leone 9.759.355-1 PEB II - Readaptada 

Carla Giovana Carrasco de Almeida 28.257.627 Inglês/ Língua Portuguesa 

Carlos Donizete da Silva 10.277.200-9 Matemática 

Célia Regina Ferreira de Marqui 25.170.432-4 História 

Célia Regina Santana 9.956.258 Língua Portuguesa 

Claudia Regina Marques 18.552.428 Língua Portuguesa/Inglês 

Cleide Moraes de Souza Barboza 15.202.108-5 Biologia/Química 

Cristiane Pezati Bosute 24.313.436-1 Língua Portuguesa/Inglês/ 
Leitura e Produção de Textos 

Dulcelena Flavio Furtado 12.405.794 Língua Portuguesa 

Elenice Alves Barreto 15.414.630-1 PEB II - Readaptada 

Edna de Moraes Prattes Codolo 11.362.880-8 PEB I 

Eurídes Alves de Faria 7.163.843 Ciências  

Gislaine Cristina Fantini 18.305.739 Matemática 

Gislaine Ap. de Oliveira 44.187.680-8 PEB II - Oficinas Curriculares 

Gustavo Henrique Alves dos Santos 44.965.789-1 Atividades Esportivas e Motoras 

Irene Rodrigues Sena 19256102 PEB I 

Isabela Martins Cardozo 47.937.893 Matemática 

Ivanete Alice Zanini 17.405.873-1 PEB I - Readaptada 

Jaci Gonçalves de Souza Modesto 13.114.684-1 Arte 

Jacira Ap. de Oliveira 33.578.141-x Orientação de Estudo e 
Pesquisas 

João dos Santos Brugnoli 6.037.343-1 PEB I - Readaptado 

Josiari de Souza Gonçalves 47.925.328-6 Língua Portuguesa/Inglês 

Juliani Sbrogio Martin 25.612.098 Educação Física 

Leiliane Fernandes Carvalho Amicucci 43.474.554-6 Biologia 

Leonor Rosa dos S. Fernandes 13.921.787-1 Química 

Lourdes Aparecida da Silva Gonçalves 10.366.723-4 PEB I - 4º/5º Ano 

Lourdes Garcia Santos 18.308.697 Filosofia 

Luciana Ferraz Dominici Simplicio 30.194.405-2 Experiências Matemáticas 

Ludimila Giacomini Priule 43.332.557-4 Arte 

Marcos Alberto Ponciano Henrique 34.278.061-x Química/Professor Auxiliar 

Marcos Antonio Fernandes 27.645.870-9 Física 

Maria A. Da Rocha Zangrando 16.215.351-x PEB I - 2º/3º Ano 
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Maria Ap. Quintino Vidal 7.854.035-1 PEB I - Afastada na DE 

Maria Cândida Lacerda 18.381.631 PEB I - Afastada Convenio 
Municipalidade 

Maria Luisa Nogueira de Assis 17.516.357 PEB I - Afastada em outra UE 

Maria Luisa de Carvalho 17.139.197-1 Professor Mediador 

Mary Pontim Pistolato 13.543.148-7 PEB II - Readaptada 

Marli Cláudia de Almeida 32.716.362-8 Arte 

Nádia Maria Ishikava Gobo 11.773.429-1 Vice-Diretor Escola da Família 

Neide da Silva Marangoni 8.901.454-1 PEB II - Readaptada 

Osmarina Alves da Silva 18.093.892 Filosofia 

Roseli Fátima Toledo 11586754 Geografia 

Selma Ap. de Oliveira da Silva 22.541.713-3 PEB II - Readaptada 

Selma Regina Rola de Oliveira 15.410.843-1 PEB II - Afastada em outra UE  

Vânia Machado Siqueira 1.710.691-5MT Professor Auxiliar  

Vilma Alves Gonçalves de Souza 18.093.737 Geografia 

Vinicius Cordeiro Ferreira Lopes 47.937.659-1 Educação Física 

Tell Melita Trevizan 19.234.876 Inglês 
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ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EE “PROF.ª MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA BASSO” 

 

 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, às catorze e trinta 

horas atendendo o Edital de Convocação de dezessete de fevereiro, neste distrito de Brasitânia 

à Rua das Américas, 729 no município de Fernandópolis, reuniram-se os membros e 

associados descritos e assinados na relação de presença anexa em sua maioria absoluta, da 

APM da EE “Profª Maria Conceição Aparecida Basso”, de acordo com o Estatuto em vigor, 

para deliberarem sobre os seguintes temas: ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA 

DA APM. Para presidir os trabalhos a Diretora Maria de Lourdes P. Sanchez Pussoli, 

escolheu a mim Lourdes de Carvalho Scatena, para secretariá-la. Inicialmente a senhora 

presidente agradeceu a presença de todos e em seguida, através de aclamação, a Assembleia 

Geral elegeu a nova Diretoria que ficou assim constituída: Conselho Deliberativo: 1- Maria 

de Lourdes P. Sanchez Pussoli, RG 15.410.825, residente à Rua Duque de Caxias nº 853, 

em Brasitânia; 2- Silvanei Anderson Santana e Silva, RG 26.184.742 9, residente à Rua 

Arlindo Coelho, nº 466 em Pedranópolis; 3- Nádia Maria Ishikava Gobo, RG 11.773.429 9, 

residente na Travessa Pio 12, nº 231 em Fernandópolis; 4- Aguida Rosa da Silva Luiz, RG. 

16.517.648-9, residente à Rua Presidente Médici nº 321, Bairro Paraíso, em Fernandópolis; 5- 

Rosana Aparecida de Oliveira, RG 30.194.437 4, residente à Rua Antonio Sebastião Filho, 

s/nº, no distrito de Brasitânia; 6. Neide Leal dos Santos, RG. 30.63.43. MS,  residente no 

Sítio Andrade em Brasitânia 7 Carlos Artur Contin, RG. 12.342.207-7, residente à Rua 

Carlos Gomes, nº 780; 8- Erica Simplício, RG 32.716.648 4, residente à Rua 7 de Setembro, 

nº 932,  no distrito de Brasitânia; 9- Sidnéia Andre, RG 28 033.898 3, residente à Rua 15 de 

Novembro, nº 832 no Distrito de Brasitânia; 10-Vanessa Sentinelo Borim, RG 32.715.806-5, 

residente no Sítio Dois irmãos, no distrito de Brasitânia; 11- Helena Maria Girardi RG. 

23.895.036-0, residente na Rua Bahia, nº 846 em Brasitânia. Conselho Fiscal: 1- Sirlene 

Andre da Silva RG 28.033.894-6, CPF 070.515.178-64 residente à Rua Getulio Vargas, nº 

929 no distrito de  Brasitânia; 2- Cristiane Pezati Bozute, RG 24.313.436-8, CPF 

184.534.838/92 residente à  Rua Rina Girardi de Genova, nº 1272 em Fernandópolis; 3- 

Maria Aparcida Nunes de Castro, RG 18.307.427, CPF 025.939.908-64, residente à Rua 

São Paulo, nº 847, no distrito de Brasitânia. Diretoria Executiva: Diretor Executivo: 

Susimeire Von Anckem da Silva RG. 38.551.330-6, CPF 009.360.446/75, residente à Rua 

Minas Gerais, nº 920 em Brasitânia; Vice- diretor Executivo: - Ellen Simone Sponton 

França, RG 29.228.530-9, CPF 326.740.458 41,  residente na Travessa Acácio Torres 

Tavares nº 670 no distrito  em Brasitânia; Secretario: Lourdes de Carvalho Scatena, RG. 

014.177.721, CPF 031.364. 398/99, residente à Rua 7 de setembro, nº 633 em Brasitânia; 

Diretor Financeiro: Luciana Ferraz Dominici Simplício, RG. 30.194.405 2, CPF 

245.985.438-25, residente à Rua São Paulo, nº 820 no distrito de  Brasitânia; Vice-diretor 

Financeiro: Nilcelene Isabel Silva, RG 27.330.361-2, CPF 216.409.588-00,  residente à Rua 

Minas Gerais, nº 631, no distrito de Brasitânia; 

Diretor Cultural: Débora Alves Pena Gomes, RG 28.827.581, CPF 260.760.538 52, 

residente à Rua Minas Gerais, 847, no distrito de Brasitânia; Diretor Social: Daniela 
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Baldenebro, RG. 44.187.705-9,  CPF 224.287.268 03,  residente à Rua Getulio Vargas no 

distrito de Brasitânia; Diretor de Esportes: Patricia Magnani, RG 44.187.663 8,   

CPF:342.778.588-21, residente à rua Getúlio Vargas, nº 784 no Distrito de Brasitânia;  

Diretor de Patrimônio: Marli Andrade, RG 23.356.769-0, CPF 225.939.828-61, residente à 

Rua Duque de Caxias, nº 708 no distrito de Brasitânia. Finalmente a Sra. Presidente passou a 

palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausência de manifesto e nada mais tendo a 

tratar agradeceu a presença de todos e deu por encerrado a presente Assembleia Geral, e 

determinou a mim que servi como secretária que lavrasse a presente ata e levasse a registro 

junto aos Órgãos Públicos competentes para surtir efeitos jurídicos necessários. A presente vai 

por mim e pela Sra. Diretora Executiva assinados como sinal de sua aprovação.  
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 PLANO DE AÇÃO - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
ORGANIZAÇÃO DA AULA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO - ATPC 

 
 “Coordenar a organização pedagógica de uma escola que atenda as demandas da sociedade atual  

implica que a equipe escolar tenha clareza de qual é a função social da educação básica hoje,  

distinguindo entre a democratização e massificação do ensino.  

Democratizar é garantir o melhor para todos.  

A massificação limita-se a oferecer qualquer ensino a todos.” 

Caderno do Gestor/2008 

 
Fundamento Legal 

 Resolução SE Nº. 42/2012 altera dispositivos da Resolução SE Nº. 88/2007, que 
dispõe sobre a função gratificada de Professor Coordenador. 

 Resolução SE Nº. 03/2013, dispõe sobre mecanismos de apoio à gestão pedagógica 
da escola para implementação de ações estabelecidas pelo Programa Educação - 
Compromisso de São Paulo. 

 
Horário da Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo - ATPC  

DIA/HORÁRIO PÚBLICO ALVO 

Quarta-feira 
15h30min às 18h00min 
 
 
18h30min às 19h20min 

 
Ensino Fundamental 
Série/Anos Finais e Ensino 
Médio 
 
Ensino Fundamental Anos 
Iniciais 

Quinta-feira 
18h30min às 19h20min 

 
Ensino Fundamental Anos 
Iniciais 

 
Identificação do Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. 
Nome: Eder Augusto Vieira 
RG: 32.415.654-6 
 
Campo de Atuação 
 
Classificado na E.E.”Profª. Maria Conceição Aparecida Basso”, distrito de Brasitânia, 
Município de Fernandópolis, Diretoria de Ensino de Fernandópolis. Professor Coordenador 
Pedagógico, designação a partir de 20/03/2013, publicada no D.O. 
 
 
 
 
 

http://profcoordenadorpira.blogspot.com.br/2012/04/resolucao-se-n-422012-altera.html
http://profcoordenadorpira.blogspot.com.br/2012/04/resolucao-se-n-422012-altera.html
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Horário de Trabalho do Professor Coordenador Pedagógico  

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

Segunda-feira 8h às 17h 

Terça-feira 14h às 23h 

Quarta-feira 14h às 23h 

Quinta-feira 8h às 17h 

Sexta-feira 8h às 17h 

 
 
 
Atribuições do Professor Coordenador Pedagógico  
A Resolução SE 88/2007 – Dispõe sobre a função gratificada de Professor Coordenador.  
Art. 2º O docente indicado para o exercício da função de professor coordenador terá como 
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 tomar 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 seguimento/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 recurso tecnológicos disponíveis. 
 
Plano de Trabalho do Professor Coordenador Pedagógico no ATPC 

 Conscientizar e orientar a criança e o adolescente dos direitos e deveres à 
educação, visando o pleno desenvolvimento de sua personalidade, preparando-o 
para o exercício da cidadania; 

 Acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento das propostas de ensino e de 
todo o processo de ensino e aprendizagem; 

 Melhoria da qualidade de ensino, para formar cidadão livre, crítico, criativo e 
comprometido com a sociedade; 

 Propor a sistemática da avaliação diagnóstica, em função dos objetivos, e coordenar 
as atividades de recuperação; 

 Coordenar as reuniões do Conselho de Classe e atividades de aperfeiçoamento e 
atualização do professor; 

 Acompanhar o desenvolvimento das metas e ações durante o ano, visando melhorar 
os resultados das avaliações internas e externas; 
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 Integrar professores do currículo básico com os professores das Oficinas 
Curriculares; 

 Propiciar capacitações de formação continuada junto aos professores; 
 Acompanhar os casos de retenção, evasão, desajustamento social causado pela 

separação dos pais, falta de atenção, desnutrição e sexo na adolescência. 
 
Identificação do Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica 
Nome: Valéria da Silva Gimenez Marassi 
RG: 21.771.520-5 
 
Campo de Atuação 
Classificada na E.E.”Profª. Maria Conceição Aparecida Basso”, distrito de Brasitânia, 
Município de Fernandópolis, Diretoria de Ensino de Fernandópolis. Professor Coordenador 
de Apoio à Gestão Pedagógica, designação a partir de 19/03/2013, publicada no D.O. 
 
Horário de Trabalho do Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

Segunda-feira 7h30min às 16h30imn 

Terça-feira 7h30min às 16h30imn 

Quarta-feira 14h às 23h 

Quinta-feira 14h às 23h 

Sexta-feira 7h30min às 16h30imn 

 
Atribuições do Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica 
A Resolução SE 3/2013, estabelece no seu Artigo 6º, as atribuições específicas do 
Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica: 
Artigo 6º - São atribuições específicas do Professor Coordenador de apoio à gestão 
pedagógica, além das atribuições inerentes ao respectivo posto de trabalho: 
I - coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação da 
proposta pedagógica, juntamente com professores e demais gestores da unidade escolar, 
em consonância com os princípios de uma gestão democrática participativa e das 
disposições curriculares, bem como dos objetivos e metas a serem atingidos; 
II - promover a integração horizontal e vertical do currículo, assegurando conteúdos e 
formas de operacionalização articuladas para os dois segmentos do ensino fundamental e 
para o ensino médio; 
III - atuar colaborativamente com o Professor Coordenador do segmento correspondente 
aos anos iniciais e/ou finais do ensino fundamental e/ou do ensino médio, orientando, 
acompanhando e intervindo, se necessário, nas atividades desenvolvidas pela 
coordenação; 
IV - tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo de 
práticas gestoras e docentes, que assegurem: 
a) a participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho pedagógico 
coletivo, promovendo situações de orientação sobre práticas docentes, de 
acompanhamento e avaliação das propostas de trabalho programadas; 
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b) a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação ajustadas aos 
conteúdos e às necessidades e possibilidades metodológicas utilizadas pelos professores; 
c) a otimização do uso de materiais didáticos, previamente selecionados e organizados, 
adequados às diferentes situações de ensino e de aprendizagem dos alunos; 
d) a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedidas e que façam uso de 
recursos tecnológicos e pedagógicos disponibilizados nas escolas; 
e) a participação, juntamente com os demais Professores Coordenadores e com os 
professores, na elaboração de atividades de recuperação, capazes de promover 
progressivos avanços de aprendizagem. 
 
Plano de Trabalho do Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica 

 Coordenar ações/atitudes para contemplar os processos de formação continuada, 
uma das estratégias possíveis para atuar como agente produtor de mudanças nas 
práticas dos professores e, talvez, nas práticas sociais mais amplas. Coordenar 
atividades de aperfeiçoamento e atualização dos professores, durante as ATPCs e 
reuniões. Fazer das ATPCs, espaço para a reflexão das práticas pedagógicas e 
experiências bem sucedidas. 

 Promover um trabalho pedagógico que ultrapasse as fronteiras do conhecimento e 
das funções/ações rigidamente estabelecidas no âmbito da organização e da gestão 
da escola, por meio de uma gestão participativa, na qual os professores das 
diferentes etapas possam efetivamente participar da construção do projeto político 
pedagógico da escola, colaborando na discussão que propicia a construção de uma 
escola em que as relações e o planejamento de trabalho se dessem de maneira 
mais compartilhada e integrada. A aprendizagem mediante a vivência desse saber-
fazer na escola viabilizaria a interdisciplinaridade no âmbito do conhecimento e 
permitiria o questionamento das práticas docentes vigentes, no sentido de 
transformá-las. 

 Propiciar o trabalho coletivo, articulado entre todos os atores da comunidade escolar, 
num exercício individual e grupal de trazer as concepções, compartilhá-las, ler as 
divergências e as convergências e, mediante esses confrontos, construir o trabalho.  

 Mediar o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber agir do professor. Considerar o 
saber, as experiências, os interesses e o modo de trabalhar do professor, criando as 
condições para questionar essa prática e disponibilizar recursos para modificá-la, 
com a introdução de uma proposta curricular inovadora e a formação continuada 
voltada para o desenvolvimento de suas múltiplas potencialidades.  

 Desencadear o processo de formação continuada na própria escola, possibilitando 
ao professor a percepção de que a proposta transformadora faz parte do projeto da 
escola e propiciará condições para que ele faça de sua prática objeto de reflexão e 
pesquisa, habituando-se a problematizar seu cotidiano, interrogá-lo e a transformá-
lo, transformando a própria escola e a si próprio. 

 Propor práticas inovadoras, num processo de reflexão na ação que se conecte com 
as aspirações, as convicções, os anseios e o modo de agir/pensar do professor, 
para que estas tenham sentido para o grupo e contem com sua adesão na busca 
pelo conhecimento. 
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 Criar situações e espaços para compartilhar as experiências, para o professor se 
posicionar como homem/cidadão/profissional integrando-se plenamente ao universo 
escolar. 

 Propor práticas que sejam transformadoras e respondam aos anseios e desejos do 
professor em sintonia com os contextos sociais, com o contexto educacional e com o 
da escola na qual atua. 

 Desenvolver e acompanhar as atividades dos ATPCs, orientando os professores em 
ações pedagógicas para  melhoria da qualidade de ensino. 

 Propor a análise sistemática do desempenho das avaliações internas e externas da 
escola, discutindo os resultados e buscando sempre novas soluções, através de 
planos e projetos que promovam a melhoria da qualidade de ensino e da 
aprendizagem. 

 Assessorar a equipe gestora na articulação das ações pedagógicas desenvolvidas 
pela unidade escolar e nas decisões relativas à utilização dos recursos didáticos, 
desenvolvimento de projetos, no monitoramento/desenvolvimento do currículo, na 
viabilização dos projetos de recuperação, sempre com o intuito de promover 
avanços na aprendizagem dos alunos. 
 

Ações de Formação para Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo 
A Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo é regulamentada conforme a Portaria Cenp nº1/96 
e pela LC 836/97 e tem por finalidade:  
a) Articular os diversos segmentos da escola para a construção e implementação de seu 
trabalho pedagógico;  
b) Fortalecer a Unidade Escolar como instância privilegiada do aperfeiçoamento de seu 
Projeto Pedagógico;  
c) (Re)Planejar e avaliar as atividades de sala de aula, tendo em vista as diretrizes comuns 
que a escola pretende imprimir ao processo ensino aprendizagem.  
Considerando as finalidades acima, a coordenação organizará a ATPC com os seguintes 
objetivos: 

 Construir, acompanhar  e monitorar o Currículo Oficial da SEE visando à adequação 
da Proposta Pedagógica da Escola;  

 Articular atividades educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos da 
escola, visando à melhoria do processo ensino aprendizagem;  

 Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos índices de 
abandono, evasão e repetência;  

 Possibilitar a reflexão sobre a prática docente;  
 Favorecer o intercâmbio de experiências exitosas;  
 Promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores;  
 Acompanhar e avaliar, de forma sistemática, o processo ensino aprendizagem. 

 
Metodologia de Trabalho da Coordenação Pedagógica para a ATPC  

 As ATPCs da escola estão organizadas em dois dias da semana, o que permite uma 
maior concentração de professores nos horários previstos, facilitando uma maior 
comunicação e interação entre os professores;  
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 As pautas das ATPCs serão sempre definidas a partir de dois critérios que são o 
Plano de Ação da Coordenação Pedagógica pré-estabelecido e as eventuais 
necessidades de discussão e reflexão que podem surgir;  

 Serão utilizados, diversos recursos tecnológicos e de multimídias e textos impressos 
a fim de subsidiar de forma satisfatória as reflexões;  

 A utilização do tempo das ATPCs será sistematizada conforme necessidade, porém 
a coordenação procurará dividir o momento das ATPCs da em pelo menos três 
partes importantes, sendo a primeira destinada as questões pedagógicas imediatas 
que surgem no cotidiano, um segundo momento destinado a formação continuada 
dos professores, tendo por base os referenciais teóricos propostos pela SEE, ou 
temas de estudo que venham a contribuir para a melhoria da prática de ensino do 
professor e um terceiro momento para troca de experiências e a interação entre os 
professores do Currículo Básico e das Oficinas Curriculares. 
 

Avaliação e Registro  
A avaliação do trabalho desenvolvido durante as ATPCs será feita de forma coletiva, 
observando-se a relevância e as conseqüências positivas das atividades desenvolvidas.  
Em relação às formas de registro serão feitos nos Cadernos de ATPC de cada docente as 
discussões e resoluções assumidas pela Equipe Escolar. 
 
Bibliografia  

 Documentos da CENP – Escola de Tempo Integral: Diretrizes Curriculares; 
 Currículo Oficial da Secretaria da Educação; 
 Revistas Nova Escola, Carta na Escola, Presença Pedagógica, Pátio Ensino Médio, 

Profissional e Tecnológico, edições de diferentes Áreas do Conhecimento entre 
outras; 

 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e Ensino Médio; 
 Documentos oriundos da Diretoria de Ensino/Secretaria de Estado da Educação;  
 Programa de Formação Ler e Escrever; 
 Programa de Formação EMAI; 
 Edições da Biblioteca do Professor. 
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Fernandópolis, O9 de abril de 2014. 
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P
ri

o
ri

d
a
d

e 

1 

Dimensão Gestão Pedagógica 

Foco Currículo Oficial 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 Nível de Importância Nível de Satisfação 

(    ) Alta importância (    ) Totalmente insatisfatório 

( X ) Média importância ( X ) Insatisfatório 

  (    ) Não sabe ou tem dúvidas 

(    ) Baixa importância (    ) Satisfatório 

(    ) Não se aplica (    ) Totalmente satisfatório 

F
a
to

s 

O Currículo Oficial encontra se implementado na escola e está em consonância com a 

Proposta Pedagógica. 

P
ro

b
le

m
a
s 

O resultado esperado entre a aplicação do currículo prescrito e o currículo vivenciado em sala 

de aula não se traduz em avanços significativos na aquisição da aprendizagem pelos alunos. 

O
b

je
ti

v
o
s 

Propiciar a aquisição efetiva do conhecimento prescrito no Currículo Oficial. 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

D
es

ej
a
d

o
s 

Incorporação do Currículo Oficial pelos alunos na forma de aprendizagens significativas e 

contextualizadas. 

In
d

ic
a
d

o
r 

Elevado número de alunos com baixo desempenho 

nas avaliações externas.  

S
it

u
a
çã

o
 

A
tu

a
l 

Valor Data 

 40% 09/04/2014 

M
et

a
 

20%  01/12/2014 

A
çã

o
 

1- Propiciar nas ATPCs momentos de interação entre os docentes para estudo dirigido e 

troca de experiências exitosas (práticas). 

2- Acompanhamento pelos Professores Coordenadores Pedagógicos da Gestão de Sala 

de Aula. 

3- Apoio dos Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico. 
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P
ri

o
ri

d
a
d

e 

2 

Dimensão Gestão Pedagógica 

Foco 
Planejamento das aulas articuladas entre si, com proposta 

pedagógica e currículo. 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 Nível de Importância Nível de Satisfação 

(    ) Alta importância (    ) Totalmente insatisfatório 

( X ) Média importância ( X ) Insatisfatório 

  (    ) Não sabe ou tem dúvidas 

(    ) Baixa importância (    ) Satisfatório 

(    ) Não se aplica (    ) Totalmente satisfatório 

F
a
to

s 

Todos os professores elaboram e realizam seus planos de aula levando em conta as 

orientações da Proposta Pedagógica e do Currículo Oficial, utilizando-se de diversas estratégias 

e recursos pedagógicos, contudo a articulação das aulas entre as diferentes disciplinas ainda 

não se faz totalmente. 

P
ro

b
le

m
a
s 

Não há uma total articulação entre as disciplinas de áreas diferentes do conhecimento. 
 

O
b

je
ti

v
o
s 

Promover a interdisciplinaridade. 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

D
es

ej
a
d

o
s Que todos os professores das diferentes áreas do conhecimento se interajam para 

efetivar a articulação entre os conteúdos. 
 

In
d

ic
a
d

o
r 

Aumentar em 20% a integração entre as disciplinas de 

diferentes áreas do conhecimento, elevando o índice de 

40% para 60%. 

S
it

u
a
çã

o
 

A
tu

a
l Valor Data 

 40% 09/04/2014 

M
et

a
 

60%  01/12/2014 

A
çã

o
 1- Maior espaço de tempo nas ATPCs para planejamento coletivo das aulas que 

necessitam da interdisciplinaridade. 
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P
ri

o
ri

d
a
d

e 

3 

Dimensão Gestão Pedagógica 

Foco 
Dificuldades de ensino (professores) e de aprendizagem 

(alunos) 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o
 Nível de Importância Nível de Satisfação 

( x ) Alta importância (    ) Totalmente insatisfatório 

(    ) Média importância ( x ) Insatisfatório 

  (    ) Não sabe ou tem dúvidas 

(    ) Baixa importância (    ) Satisfatório 

(    ) Não se aplica (    ) Totalmente satisfatório 

F
a
to

s 

Alunos provenientes de estados do nordeste com grande defasagem de aprendizagem e 

distorção idade/série; alunos em série/anos avançados sem estarem plenamente alfabetizados e 

com baixa cognição; alunos com distúrbios de aprendizagem sem avaliação ou atendimento 

médico adequado; dificuldade na adoção de estratégias inovadoras que possam atender as 

necessidades de aprendizagem dos alunos. 

P
ro

b
le

m
a
s 

Salas multisseriadas no Ensino Fundamental Anos Iniciais dificultando o processo ensino e 

aprendizagem; alunos em séries/anos avançadas com defasagem gritante de conteúdo; ambiente 

sociocultural desfavorável; as estratégias de ensino não atendem as reais demandas de 

aprendizagem dos alunos.  

O
b

je
ti

v
o
s 

Proporcionar formação continuada aos professores com foco nas estratégias de ensino; 

proporcionar atendimento individualizado pelo Professor Auxiliar, Professor de Apoio à 

Aprendizagem e o Professor Alfabetizador.  

R
es

u
lt

a
d

o
s 

D
es

ej
a
d

o
s 

Participação efetiva dos professores na formação continuada em ATPC, nas capacitações 

oferecidas pela DE e no apoio dos PCNPs; encaminhamento para triagem e tratamento médico. 

In
d

ic
a
d

o
r Alunos com rendimento escolar insatisfatório devido à 

defasagem cognitiva, competência leitora e escritora 

comprometida pelo atraso na alfabetização; Estratégias 

de ensino inadequadas as reais necessidades dos alunos. 

S
it

u
a
çã

o
 

A
tu

a
l Valor Data 

30%  09/04/2014 

M
et

a
 

 20% 01/12/2014 

A
çã

o
 

1- Atendimento individualizado pelo Professor Auxiliar, Professor de Apoio à 

Aprendizagem e o Professor Alfabetizador. 
2- Atendimento efetivo na Recuperação Contínua. 
3- Acompanhamento pelo PCP e PCAGP através dos registros das dificuldades e avanço 

dos alunos. 
4- Encaminhamento para triagem e avaliação médica especializada. 
5 - Apoio dos Professores da Sala de Leitura e Professor Mediador. 
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P
ri

o
ri

d
a
d

e 

4 

Dimensão Gestão Pedagógica 

Foco Recuperação 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 Nível de Importância Nível de Satisfação 

(   ) Alta importância (    ) Totalmente insatisfatório 

( x ) Média importância ( x ) Insatisfatório 

  (    ) Não sabe ou tem dúvidas 

(    ) Baixa importância (    ) Satisfatório 

(    ) Não se aplica (    ) Totalmente satisfatório 

F
a
to

s 

Os professores realizam a recuperação contínua. Durante o Conselho de Classe/série, a 

equipe escolar faz o levantamento dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem 

indicando a necessidade de acompanhamento contínuo. Nas salas do Ensino Fundamental 

Série/Anos Finais que contam com o apoio do Professor Auxiliar ainda é necessário melhorar a 

articulação com o Professor Regular. 

P
ro

b
le

m
a
s 

Dificuldades no atendimento dos alunos para sanar suas defasagens; dificuldades de implantar 

um trabalho sistemático e intensivo com atividades adequadas as necessidades especificas de 

cada aluno; falta de momentos para articulação e planejamento entre os professores das aulas 

regulares e professor auxiliar. 

O
b

je
ti

v
o
s 

Ofertar atividades diversificadas e atendimento adequado aos alunos para  que possam sanar as 

defasagens e avançar na aprendizagem; Oferecer momentos para que haja planejamento entre 

os professores regulares e o professor auxiliar. 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

D
es

ej
a
d

o
s 

Que os alunos consigam avançar na aprendizagem e melhorar sua cognição; Que a escola 

ofereça ATPCs para interação entre os professores regulares, professor auxiliar e o professor 

das aulas regulares. 

In
d

ic
a
d

o
r 

Elevar em 20% a interação entre o professor 

auxiliar e das Oficinas Curriculares  com o  professor 

das aulas regulares. 

S
it

u
a
çã

o
 

A
tu

a
l 

Valor Data 

50%  09/04/2014 

M
et

a
 

70%  01/12/2014 

A
çã

o
 1- Reservar um espaço específico nas ATPCs para que seja planejada conjuntamente a 

recuperação entre os Professores das aulas regulares o Professor Auxiliar e os professores 

das Oficinas Curriculares. 
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P
ri

o
ri

d
a
d

e 

5 

Dimensão Gestão dos Recursos Físicos e Financeiros 

Foco Acessibilidade 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 Nível de Importância Nível de Satisfação 

( x ) Alta importância (    ) Totalmente insatisfatório 

(    ) Média importância ( x ) Insatisfatório 

  (    ) Não sabe ou tem dúvidas 

(   ) Baixa importância (    ) Satisfatório 

(   ) Não se aplica (    ) Totalmente satisfatório 

F
a
to

s 

O prédio não possui rampas e corrimões em todas as áreas de acesso e deslocamento externos e 

internos, não possui banheiros adaptados. 

P
ro

b
le

m
a
s 

Difícil acesso e mobilidade em suas áreas internas e externas, rampas íngremes, portas estreitas 

e sem rampa de acessibilidade, banheiros inadequados. 

O
b

je
ti

v
o
s 

Solicitação de obras necessárias aos órgãos competentes para garantir a plena acessibilidade 

nas áreas internas e externas da unidade escolar. 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

D
es

ej
a
d

o
s 

Sanar/resolver os problemas de acessibilidade, tornando a escola apta ao recebimento de 

pessoas portadoras de deficiências.  

In
d

ic
a
d

o
r 

Difícil acesso e mobilidade em suas áreas internas e 

externas, presença de rampas íngremes, portas estreitas, 

banheiros inadequados.  

S
it

u
a
çã

o
 

A
tu

a
l Valor Data 

70%  09/04/2014 

M
et

a
 

40%  01/12/2014 

A
çã

o
 1- Solicitação aos órgãos/autoridades competentes obras de adequação necessária 

aos espaços físicos para garantir à acessibilidade e o atendimento adequado às 

pessoas portadoras de deficiência. 
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P
ri

o
ri

d
a
d

e 

6 

Dimensão 
Gestão de Resultados Educacionais do Ensino e da 

Aprendizagem 

Foco Avaliação do rendimento escolar 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o
 Nível de Importância Nível de Satisfação 

(    ) Alta importância (    ) Totalmente insatisfatório 

( x ) Média importância ( x ) Insatisfatório 

  (    ) Não sabe ou tem dúvidas 

(    ) Baixa importância (    ) Satisfatório 

(    ) Não se aplica (    ) Totalmente satisfatório 

F
a
to

s Os resultados das avaliações internas e externas são analisados pela comunidade escolar. As 

dificuldades são identificadas e um Plano de Ação é elaborado para atender aos alunos que se 

encontram nos níveis abaixo do básico e básico. 

P
ro

b
le

m
a
s 

Número considerável de alunos com baixo rendimento escolar diagnostica na Avaliação de 

Aprendizagem em Processo e no IDESP, frequência irregular, desinteresse e falta de apoio 

familiar. 

O
b

je
ti

v
o
s 

Adotar estratégias que possibilite o avanço na aprendizagem dos alunos, conscientizar 

responsáveis/alunos sobre a necessidade da frequência regular as aulas e a importância dos 

estudos para sua formação integral. 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

D
es

ej
a
d

o
s Adequação das médias da escola as metas estabelecida pela Secretaria de Estado da Educação, 

redução significativa dos alunos nos níveis insatisfatórios de aprendizagem, participação 

efetiva dos responsáveis no controle de frequência e no compromisso da melhora no 

desempenho escolar de seus filhos. 

In
d

ic
a
d

o
r 

Reduzir em 20% os alunos nos níveis insuficiente de 

aprendizagem (abaixo do básico e básico). S
it

u
a
çã

o
 

A
tu

a
l 

Valor Data 

 60% 10/04/2014 

M
et

a
 

40%  01/12/2014 

A
çã

o
 1- Oferecer recuperação contínua, com aulas articuladas entre os Professores das 

disciplinas, Professor Auxiliar, Professor das Oficinas Curriculares, Professor de 

Apoio à Aprendizagem e a Sala de Leitura. 
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P
ri

o
ri

d
a
d

e 

7 

Dimensão 
Gestão de Resultados Educacionais do Ensino e da 

Aprendizagem 

Foco Faltas de alunos, evasão e abandono 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 Nível de Importância Nível de Satisfação 

(    ) Alta importância (    ) Totalmente insatisfatório 

( x ) Média importância ( x ) Insatisfatório 

  (    ) Não sabe ou tem dúvidas 

(    ) Baixa importância (    ) Satisfatório 

(    ) Não se aplica (    ) Totalmente satisfatório 

F
a
to

s Os alunos, geralmente, são frequentes. As famílias procuram a escola sempre que o filho precisa se 

ausentar, na maioria das vezes, por problemas de saúde. Em 2013, no entanto, a escola enfrentou 

problemas com relação aos alunos faltosos no Ensino Fundamental e a evasão e abandono no Ensino 

Médio.  

P
ro

b
le

m
a
s 

Elevado índice de falta e evasão entre os alunos do período noturno, Ensino Médio, que não 

conseguem conciliar a permanência na escola com o trabalho. 

O
b

je
ti

v
o
s 

Desenvolver estratégias para resolver problemas de falta e evasão através da conscientização 

dos alunos e seus familiares sobre a importância de regularizar a frequência.  

R
es

u
lt

a
d

o
s 

D
es

ej
a
d

o
s 

Redução significativa dos índices de falta, evasão e abandono escolar. 

In
d

ic
a
d

o
r 

Elevado índice da falta entre os alunos das serie/anos 

finais do Ensino Fundamental, e de evasão e abandono 

no Ensino Médio. 

S
it

u
a
çã

o
 

A
tu

a
l 

Valor Data 

 15% 10/04/2014 

M
et

a
 

7%  01/12/2014 

A
çã

o
 

1- Conscientização dos alunos pelos Professores Coordenadores Pedagógicos e Professora 

Mediadora. 
2- Convocação dos Pais ou Responsáveis legais para ciência da situação e regularização 

da frequência. 
3- Encaminhamento ao Conselho Tutelar e a Vara da Infância e Juventude para as 

providencias cabíveis. 
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PLANO DE MELHORIA - 2014 
 

Planejamento é processo de busca de equilíbrio entre meios e  

fins, entre recursos e objetivos, visando o melhor funcionamento das  

atividades humanas. O ato de planejar é sempre processo de reflexão,  

de tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão de  

necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e  

recursos (humanos) disponíveis visando à concretização de objetivos  

em prazos determinado e etapas definidas, a partir dos resultados das  

avaliações" (PADILHA. 2001 p.30)  

 

JUSTIFICATIVA 
Planejar é uma atividade que está dentro da educação, visto que esta tem como 

características básicas: evitar a improvisação, prever o futuro, estabelecer caminhos que 
possam nortear mais apropriadamente a execução da ação educativa, prever o 
acompanhamento e a avaliação da própria ação. “Planejar e avaliar andam de mãos 
dadas” (LIBÂNEO, 1992, p.221) 

A partir dessas questões o entendimento do conceito de participação, do trabalho 
associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e 
agindo sobre elas em conjunto, deve ser o eixo norteador das ações propostas após 
analise das dimensões das gestões escolares proposto na Avaliação Institucional. 
 
OBJETIVOS GERAIS 

 Promover a atuação conjunta dos profissionais da escola nos diferentes turnos. 
 Desenvolver ações coletivas no sentido de superação das fragilidades. 
 Garantir uma educação de qualidade, como um direito inalienável do educando. 
 Promover o diálogo aberto escola-família, na solução das fragilidades com vistas 

as sugestões no intercâmbio das relações. 
 Contribuir para uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da 

escola. 
 Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo 

docente, alunos e pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com 
vistas a sua melhoria. 

 
DURAÇÃO 

Ano letivo de 2014. 
DIMENSÃO - GESTÃO PEDAGÓGICA  
 
PRIORIDADE 1 - FOCO: CURRÍCULO OFICIAL 
AÇÕES: 
1- Propiciar nas ATPCs momentos de interação entre os docentes para estudo dirigido e 
troca de experiências exitosas (práticas). 
2- Acompanhamento pelos Professores Coordenadores Pedagógicos da Gestão de Sala de 
Aula. 
3- Apoio dos Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico. 
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RESPONSÁVEIS: Equipe Gestora 
ENVOLVIDOS: Professores do Currículo Básico e Professores das Oficinas Curriculares. 
CRONOGRAMA: Semanal. 
RESULTADOS ESPERADOS: Incorporação do Currículo Oficial pelos alunos na forma de 
aprendizagens significativas e contextualizadas. 
 
PRIORIDADE 2 - FOCO: Planejamento das aulas articuladas entre si, com proposta 
pedagógica e currículo. 
AÇÕES: 
1- Maior espaço de tempo nas ATPCs para planejamento coletivo das aulas que 
necessitam da interdisciplinaridade. 
RESPONSÁVEIS: Equipe Gestora 
ENVOLVIDOS: Professor Coordenador Pedagógico, PCAGP, Professores do Currículo 
Básico, Professor Auxiliar, Professor de Apoio à Aprendizagem e Professores das Oficinas 
Curriculares. 
CRONOGRAMA: Quinzenal. 
RESULTADOS ESPERADOS: Que todos os professores das diferentes áreas do 
conhecimento se interajam para efetivar a articulação entre os conteúdos, 
consequentemente, promovendo a interdisciplinaridade. 
 
 
PRIORIDADE 3 - FOCO: Dificuldades de ensino (professores) e de aprendizagem 
(alunos) 
AÇÕES: 
1- Atendimento individualizado pelo Professor Auxiliar, Professor de Apoio à Aprendizagem 
e o Professor Alfabetizador. 
2- Atendimento efetivo na Recuperação Contínua. 
3- Acompanhamento pelo PCP e PCAGP através dos registros das dificuldades e avanço 
dos alunos. 
4- Encaminhamento para triagem e avaliação médica especializada. 
5 - Apoio dos Professores da Sala de Leitura e Professor Mediador. 
RESPONSÁVEIS: Equipe Gestora 
ENVOLVIDOS: Professor Coordenador Pedagógico, PCAGP, Professores do Currículo 
Básico, Professor Auxiliar, Professor de Apoio à Aprendizagem, Professores das Oficinas 
Curriculares, Professor Alfabetizador, Professor da Sala de Leitura e Professor Mediador. 
CRONOGRAMA: Bimestral. 
RESULTADOS ESPERADOS: Participação efetiva dos professores na formação 
continuada em ATPC, nas capacitações oferecidas pela DE e no apoio dos PCNPs; 
encaminhamento para triagem e tratamento médico. 
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PRIORIDADE 4 - FOCO: Recuperação 
AÇÕES: 
1- Reservar um espaço específico nas ATPCs para que seja planejada conjuntamente a 
recuperação entre os Professores das aulas regulares o Professor Auxiliar e os professores 
das Oficinas Curriculares. 
RESPONSÁVEIS: Equipe Gestora 
ENVOLVIDOS: Professor Coordenador Pedagógico, PCAGP, Professores do Currículo 
Básico, Professor Auxiliar, Professor de Apoio à Aprendizagem e Professores das Oficinas 
Curriculares. 
CRONOGRAMA: Semanal. 
RESULTADOS ESPERADOS: Que os alunos consigam avançar na aprendizagem e 
melhorar sua cognição; Que a escola ofereça ATPCs para interação entre os professores 
regulares, professor auxiliar e o professor das aulas regulares. 
 
DIMENSÃO - GESTÃO DOS RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS  
 
PRIORIDADE 5 - FOCO: Acessibilidade 
AÇÕES: 
1- Solicitação aos órgãos/autoridades competentes obras de adequação necessária aos 
espaços físicos para garantir à acessibilidade e o atendimento adequado às pessoas 
portadoras de deficiência. 
RESPONSÁVEIS: Equipe Gestora 
ENVOLVIDOS: Professor Coordenador Pedagógico, PCAGP, Docentes da Unidade 
Escolar. 
CRONOGRAMA: Anual. 
RESULTADOS ESPERADOS: Sanar/resolver os problemas de acessibilidade, tornando a 
escola apta ao recebimento de pessoas portadoras de deficiências. 
 
DIMENSÃO - GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS DO ENSINO E DA 
APRENDIZAGEM.  
 
PRIORIDADE 6 - FOCO: Avaliação do rendimento escolar 
AÇÕES: 
1- Oferecer recuperação contínua, com aulas articuladas entre os Professores das 
disciplinas, Professor Auxiliar, Professor das Oficinas Curriculares, Professor de Apoio à 
Aprendizagem e a Sala de Leitura. 
RESPONSÁVEIS: Equipe Gestora 
ENVOLVIDOS: Professor Coordenador Pedagógico, PCAGP, Professores do Currículo 
Básico, Professor Auxiliar, Professor de Apoio à Aprendizagem e Professores das Oficinas 
Curriculares. 
CRONOGRAMA: Semanal. 
RESULTADOS ESPERADOS: Adequação das médias da escola as metas estabelecida 
pela Secretaria de Estado da Educação, redução significativa dos alunos nos níveis 
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insatisfatórios de aprendizagem, participação efetiva dos responsáveis no controle de 
frequência e no compromisso da melhora no desempenho escolar de seus filhos. 
 
 
PRIORIDADE 7 - FOCO: Faltas de alunos, evasão e abandono. 
AÇÕES: 
1- Conscientização dos alunos pelos Professores Coordenadores Pedagógicos e 
Professora Mediadora. 
2- Convocação dos Pais ou Responsáveis legais para ciência da situação e regularização 
da frequência. 
3- Encaminhamento ao Conselho Tutelar e a Vara da Infância e Juventude para as 
providencias cabíveis. 
RESPONSÁVEIS: Equipe Gestora 
ENVOLVIDOS: Professor Coordenador Pedagógico, PCAGP e Professor Mediador. 
CRONOGRAMA: QUINZENAL. 
RESULTADOS ESPERADOS: Redução significativa dos índices de falta, evasão e 
abandono escolar. 
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PLANO DE TRABALHO – 2014   
SALA DE LEITURA 

PROF.ª  AGUIDA ROSA DA SILVA LUIZ 
 
Objetivos 

 Desenvolver nos alunos, a cultura de uma escola  leitora com um cenário que 
proporcione a busca dos saberes adequados às necessidades educacionais. 

 Oferecer a todas as crianças, jovens, adultos e comunidade a interação com as mais 
diversas fontes de informações. 

 Proporcionar um ambiente acolhedor que favoreça o interesse constante pelas 
leituras prazerosa às mais complexas que enriqueçam o processo ensino 
aprendizagem. 

 
Competências e habilidades 

 Possibilitar aos alunos um sistematizado contato com os diferentes gêneros textuais 
para que venham ler para apreciar, para estudar e para informar-se. 

 Garantir o acesso a bons livros criando um espaço que atenda alunos, funcionários e 
comunidade. 

 Investigar junto à comunidade, o hábito e as preferências literárias. 
 Posicionar-se criticamente diferenciando textos verbais e não verbais. 

 
Conteúdos 

 Contos diversificados 
 Fábulas 
 Romance 
 Crônicas 
 Jornais 
 Revistas 
 Histórias em quadrinhos 
 Poesias/poemas 
 Filmes 
 Músicas 

 
Metodologias 

 Rodas de leituras com atividades semanais. 
 Leituras compartilhadas. 
 Leituras livres. 
 Leituras para encantar 
 Leituras em ambientes alternativos (pátio, praça e quadra de esporte) 
 Dramatização de leituras que chamem à atenção. 
 Encontro cultural por meio de exposições de livros com auxílio dos jovens do Game 

Superação Jovem. 
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 Desempenho de atividades em consonância com os projetos e professores da 
escola e/ou ações bimestrais.  

 Sugestões de livros e materiais aos professores do Currículo Básico e Oficinas 
Curriculares. 

 Seleção de materiais segundo à solicitação dos professores para complemento das 
aulas. 

 Análise crítica de livros para compor o painel de incentivo das dicas de leituras. 
 Orientações de trabalhos aos alunos. 
 Contribuições na leitura aos alunos que não leem convencionalmente durante os 

intervalos e no período noturno. 
 Rodas de notícias. 

 
Avaliação 
 

Dar-se á de forma contínua através do envolvimento e pela participação dos alunos, 
à medida que assimilem os conteúdos  com autonomia, bem como a valorização da 
comunidade na busca pelas informações oferecidas pelo acervo da sala de leitura. 
 
Bibliografia 
CRE – Mário Covas 
SEE – Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – Hora da Leitura 
www.ne.org.br/gestão(agosto/setembro 2010). 
 
Projetos que serão trabalhados no ano letivo 

 Contação de histórias - Ensino Fundamental Anos Iniciais; 
 Projeto Paz 
 Encontro Cultural com a leitura 
 Sarau Lítero-Musical 
 Prevenção Também se Ensina 
 Projeto Meio Ambiente 
 Ações pontuais em parceria com o Currículo Básico, Escola da Família e professor 

mediador 
 Carnaval 
 Dia da Mulher 
 Páscoa  
 Dia das mães 
 Aniversário do distrito de Brasitânia 
 Halloween; 

 
Observação: poderão ser trabalhados além destes, outros projetos e ações de acordo com 
a necessidade da escola e/ou encaminhados pela Diretoria de Ensino. 
 
 
 

http://www.ne.org.br/gestão(agosto/setembro
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PROJETO APOIO À APRENDIZAGEM 

 
JUSTIFICATIVA 
 A iniciativa do Projeto Apoio à Aprendizagem deve-se a observância da Resolução 
SE 68, de 27/09/2013, em garantir aos discentes o direito de se apropriar do currículo 
escolar de forma contínua e bem sucedida e da necessidade de se garantir o cumprimento 
da totalidade da carga horária e dos dias letivos, previstos na lei de diretrizes e bases. 
  Ao se propor o presente projeto, além da garantia do cumprimento da carga horária, 
acreditamos que este venha a contribuir de forma bastante significativa para a superação 
das dificuldades de aprendizagem dos discentes que não conseguem apreender as 
habilidades necessárias para o domínio da leitura, escrita, sistema de numeração e 
cálculos, garantindo-lhes a participação efetiva durante as aulas.  No projeto se propõe 
operacionalizar uma prática pedagógica que reflita coletivamente sobre o planejamento das 
atividades educativas, sobre as estratégias e recursos de ensino-aprendizagem e de 
avaliação com um enfoque ao ensino e aprendizagem e avaliação visando garantir que 
todos os discentes aprendam.  
 
OBJETIVO 
 O Projeto Apoio à Aprendizagem tem com objetivo atender às demandas 
pedagógicas das série/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. 
Além de garantir o cumprimento dos dias letivos espera-se oferecer aos discentes, alvo do 
projeto, atividades diversificadas que minimizem o fracasso escolar melhorando sua 
autoestima e sua cognição. Também objetiva-se proporcionar situações compatíveis com 
os objetivos educacionais, metodologias e conteúdos programáticos das séries/anos finais 
do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, domínio por parte dos professores do 
conhecimento pedagógico e científico da aprendizagem dos discentes com dificuldades.  
 
PÚBLICO ALVO  
 Alunos das séries/anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
 
PROPOSTA DE TRABALHO 
 A Proposta de Trabalho esta centrada, não só na garantia dos dias letivos, mas 
principalmente, na busca de superação das necessidades de aprendizagem acerca das 
capacidades não consolidadas referente à aquisição das competências do sistema de 
escrita, do processo de leitura e compreensão, do domínio do sistema de numeração e 
cálculos, bem como promovendo condições de acesso e permanência dos discentes na 
escola com qualidade, aspectos essenciais para a aprendizagem dos conteúdos 
curriculares de todas as disciplinas. 
O projeto é de responsabilidade da escola e de compromisso de toda equipe escolar. 
A escola tem clareza dos objetivos do projeto, compreendendo qual a sua finalidade e o 
que cabe aos diferentes atores nas seguintes funções: 
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No Projeto Apoio à Aprendizagem, além das atribuições que lhe são inerentes, 

cabe ao Professor Coordenador: 
I- Subsidiar através de estudo teórico e materiais didático-pedagógicos a na indicação das 
abordagens metodológicas mais adequadas e dos tipos de instrumentos de avaliação mais 
apropriados a prática do professor do projeto; 
II- Orientar sobre a elaboração do Plano de ação em conformidade ao Projeto de trabalho 
estabelecido pela U.E, acompanhando sua efetivação e adequação às necessidades dos 
alunos, diferenciando-as conforme série/ turma e segmento; 
III- Orientar as famílias a respeito do professor de apoio à aprendizagem, informando aos 
pais ou responsáveis sobre a necessidade e importância dos alunos entenderem sua 
atuação; 
IV- Garantir a participação dos professores de apoio à aprendizagem no Conselho de 
Classe e Série ou, na ausência desses professores, apresentar as questões relativas à 
aprendizagem dos alunos; 
V- Orientar os professores de apoio à aprendizagem, no preenchimento dos relatórios e/ou 
documentos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem; 
VI- Acompanhar o desenvolvimento das ações previstas no plano de ação, disponibilizando 
e organizando os materiais didáticos-pedagogicos a serem utilizados pelos docentes do 
Projeto. 

No Projeto Apoio à Aprendizagem, além das atribuições que lhe são inerentes, 
cabe ao Professor: 
I. Diagnosticar as dificuldades referentes aos conteúdos considerados básicos de sua 
disciplina para as series /turmas e segmento, como indicativo ao professor de apoio à 
aprendizagem; 
II. Participar com a equipe gestora e os professores de apoio à aprendizagem, da definição 
de ações pedagógicas que possibilitem a superação das dificuldades apresentadas pelos 
alunos; 
III. Comunicar previamente à equipe gestora da escola, suas 
ausências/licenças/afastamentos, para a substituição pelos docentes do Projeto Apoio à 
Aprendizagem 

No Projeto Apoio à Aprendizagem, além das atribuições que lhe são inerentes, 
cabe ao Professor de apoio à aprendizagem: 
I. Elaborar o seu próprio plano de ação alinhado às ações do projeto estabelecido pela 
unidade escolar; 
II. Organizar e disponibilizar, para a equipe escolar, registros de acompanhamento do 
processo de ensino aprendizagem; 
III. Elaborar materiais didáticos pedagógicos considerando as necessidades de 
aprendizagens dos alunos; 
IV. Participar de formação continuada promovida pela SEE/NRE/ Escola; 
V. Preencher e entregar documentos referentes ao Projeto Apoio à Aprendizagem, nos 
prazos preestabelecidos; 
VI. Auxiliar, em conformidade com as diretrizes emanadas pelos órgãos da pasta, nas 
demais atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola. 
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AVALIAÇÃO 
 
 Segundo Castro (Apud Melchior, 1994) “a avaliação não deve ser vista como uma 
caça aos incompetentes, mas como uma busca de excelência pela organização escolar 
como um todo”. 
 A Avaliação tem como princípios acompanhar, analisar, planejar e intervir, sendo 
orientadora do processo de ensino e aprendizagem dos discentes. Assume, portanto, a 
dimensão formativa ou continuada tendo função diagnóstica, processual, descritiva e 
qualitativa, indicando os níveis consolidados pelos discentes, suas necessidades e as 
estratégias de intervenção. 
 A avaliação necessária é aquela que consegue analisar como o discente é capaz de 
movimentar-se num campo de estudos e estimulá-lo, através de uma reflexão sobre o que 
ele realizou, a encontrar os caminhos do seu próprio desenvolvimento. 

O que vai ser considerado na avaliação, além dos registros sistemáticos das 
atividades desenvolvidas pelos discentes no decorrer do ano letivo, dependerá do plano de 
ação proposto pelos professores de apoio à aprendizagem e os resultados das avaliações 
internas e externas no decorrer do processo ensino aprendizagem; 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 BRASIL, Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação. 
 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros curriculares Nacionais: 

Apresentação dos Temas Transversais – Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 Resolução SE 68, de 27/09/2013. 
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PROJETO MEIO AMBIENTE - ESCOLA SUSTENTÁVEL 

 
“Tudo 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”. 

Herbert de Souza, o Betinho 

 
 
I. JUSTIFICATIVA 

A escola e a comunidade exercem papel fundamental na contribuição para a 
conservação e preservação do meio ambiente. A forma como nós relacionamos com o 
meio ambiente à nossa volta está diretamente ligada à qualidade de vida que temos.  

Dessa forma, é função da Escola explorar o tema “meio ambiente”, de forma 
transversal através de ações reflexivas, práticas ou teóricas, para que o educando possa 
aprender a conviver com tudo que está a sua volta, incorporando dessa maneira, a 
responsabilidade e respeito para com a natureza.  

O Projeto Pedagógico Meio Ambiente - Escola Sustentável em sua metodologia tem 
a preocupação de contemplar questões relacionadas a práticas sustentáveis na escola e no 
bairro em que o educando vive de forma que possa participar e estabelecer relações, 
interagir, transformar, reelaborar e agir em seu meio e em outras realidades.  

Partimos do pressuposto de que geralmente a criança desenvolve com mais 
sensibilidade o gosto e o amor pela natureza, já no adolescente e no adulto, muitas vezes, 
é preciso desenvolver o respeito. Não adianta os educando apresentarem rendimento 
satisfatório e continuar atirando lixo nas ruas, desperdiçar água e energia elétrica, ou 
realizar outro tipo de ação danosa, seja por não perceber a extensão dessas ações ou por 
não se sentir responsável pelo mundo em que vive. Há a necessidade de conciliar a teoria 
com a prática no cotidiano, garantindo, assim, o futuro da humanidade.  

O Projeto Meio Ambiente faz-se necessário para colocar em prática no cotidiano dos 
educandos da “E.E. PROFª MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA BASSO” e comunidade, a 
mudança de hábitos danosos ao meio ambiente, através da incorporação de novas atitudes 
sustentáveis e da compreensão e utilização do princípio dos 3Rs. Por essa razão, é de 
grande importância e interesse pedagógico a implantação desse projeto ambiental, pois, a 
partir da conscientização dos educandos para os problemas que envolvem a geração de 
resíduos produzido na escola e no bairro onde vivem, acreditamos que eles serão o melhor 
veículo multiplicador. . 
 
II.  OBJETVOS 

Este projeto visa promover as mudanças de atitude e comportamento, através da 
formação de novos hábitos relacionados ao respeito e a preservação ambiental, fazendo 
com que o educando perceba-se integrante dependente e agente transformador do meio 
ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles contribuindo ativamente 
para a melhoria do meio ambiente.  
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III. OBJEIVOS ESPECÍFICOS 
 Reconhecer a relação de interdependência Homem/Natureza; 
 Refletir com o educando o atual modelo desenvolvimento econômico e o que 

devemos fazer (alternativas sustentáveis) para proteger o meio ambiente em que 
vivemos.; Implantar práticas ambientais sustentáveis na escola e na comunidade, de 
forma a auxiliar na formação de indivíduos multiplicadores;  

 Despertar a consciência crítica sobre as graves questões ambientais que envolvem 
o lixo;   

 Construir uma visão sistêmica sobre o problema do lixo desde sua produção, coleta 
e destino final;  

 Incentivar a "Coleta Seletiva", dentro da escola e no seu entorno;  
 Desenvolver uma visão local dos problemas ambientais relacionados à falta da 

coleta seletiva e de reciclagem do lixo;  
 Sensibilizar e conscientizar os educandos quanto à importância da implantação do 

princípio dos 3Rs para a conservação e preservação do meio ambiente em que 
vivem;  

 Adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que os levem a 
interações construtivas, justas e ambientalmente sustentáveis;  

 Difundir as informações sobre a importância da reciclagem do lixo para o ambiente 
em que vivemos, tornando os participantes multiplicadores da informação nas suas 
comunidades;  

 Incentivar e promover o trabalho coletivo e a cooperação entre os educandos e os 
professores, entre a escola e a comunidade, para transformação humana e social, 
alcançando os ideais de mudanças de atitude e comportamento.  

 Sensibilizar a sociedade sobre a importância do acondicionamento adequado dos 
resíduos que geramos e quanto à natureza ou origem dos mesmos.  

 
IV. PÚBLICO ALVO 

Educandos do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  
 
V. AÇÕES 

 Disseminação da Coleta Seletiva no entorno da escola; 
 Conscientização sobre o uso racional da água; 
 Utilização de materiais recicláveis nas atividades escolares; 
 Papa-pilha; 
 Reciclagem de Óleo de Cozinha; 
 Implementação da Compostagem; 
 Implementação da Horta Suspensa. 

 
VI. METODOLOGIA 

A mobilização social é definida por Toro e Werneck (1996, p.5) como “grupo de 
pessoas, uma comunidade ou uma sociedade que decide e age com um objetivo comum, 
buscando, cotidianamente, resultados decididos e desejados por todos”.  
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“A mobilização social não é uma oportunidade de conseguir pessoas para ajudar a 
viabilizar nossos sonhos, mas de congregar pessoas que se dispõem a contribuir para 
construirmos juntos um sonho, que passa a ser de todos. Se esse sonho excluir alguém, 
esse alguém não vai se comprometer e vai buscar atacar, desestimular e destruir o 
movimento e a disposição dos outros para agir”. (TORO e WERNECK, 1966, p. 21).  

Diante disso para que se tenha um objetivo comum na mobilização social, é 
necessária uma atuação participativa da comunidade, onde fique claro que a 
responsabilidade não é apenas de um ser ou de um grupo e sim de toda a sociedade, 
sempre contribuindo de alguma forma para alcançar os propósitos traçados. Para atender 
os objetivos pré-determinados, construiu-se metodologia de trabalho que possibilite a 
construção da consciência ecológica para este mundo diferente e transformador, fazendo 
análises importantes na prática relativa ao meio ambiente escolar e da comunidade. Para 
tanto buscou-se desenhar um caminho que ofereça possibilidades para que todos os 
participantes possam observar e analisar fatos e situações de degradação ambiental, de 
modo crítico, reconhecendo as necessidades e oportunidades de atuar de modo propositivo 
para garantir um meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida.  

Serão promovidos seminários, palestras, pesquisas, vídeo-aula, aulas expositivas 
dialogadas, campanhas, reuniões para divulgação, sensibilização e solicitação de 
participação no Projeto, mostrando que se pode racionalizar o uso de materiais em nosso 
cotidiano, através da percepção que diminuir o desperdício depende muito da atitude de 
cada um de nós. Mostrando que podemos reutilizar diversos materiais antes de serem 
descartados, usando-os para a mesma função original ou criando novas formas de 
utilização. E, ainda, que podemos reciclar todo material descartado que se transforma em 
lixo, que será coletado para ser recuperado como matéria prima, retornando ao ciclo da 
produção.  
 
VII. RECURSOS 
Recursos Humanos: Equipe Pedagógica da Escola, Educandos, Grêmio Estudantil, 
Programa Escola da Família, Pais/Responsáveis e Palestrantes convidados. 
Recursos Materiais: Material didático diverso, materiais recicláveis diversos, textos 
informativos, publicações cientificas, jornal, revista (edições diversas), aparelho de Data 
Show e notebook, equipamento de som, aparelho de DVD e televisão.  
 
VIII. AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita de forma processual, sistemática e contínua, contemplando 
especificidades e habilidades prévias, identificando, registrando e relatando os resultados 
alcançados, tomando decisões quanto aos necessários ajustes, revisões e reorientações 
relacionadas à técnica e à prática pedagógica. Espera-se modificar de forma significativa o 
modo de pensar e as posturas individuais e coletivas para a melhoria do meio ambiente da 
qualidade de vida na escola, na família e na comunidade.  

Acreditamos que ao compartilharmos nossos conhecimentos e experiências 
estaremos contribuindo para a construção de um mundo melhor, principalmente se essas 
informações contribuem para transformar a nossa visão de mundo e a visão de nós 
enquanto seres vivos do planeta.  
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“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,  

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,  

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo  

para as presentes e futuras gerações”.  

Constituição Federal de 1988, Art. 225 
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PROJETO PREVENÇÃO TAMBÉM SE ENSINA 
 

Gosto de ser gente porque, como tal, percebo afinal que a  

construção de minha presença no mundo, que não se faz  

no isolamento, isenta da influência das forças sociais. 

(...) 

Escutar (...) significa a disponibilidade permanente por parte  

do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro,  

ao gesto do outro, às diferenças do outro... 

Paulo freire 

 
I. JUSTIFICATIVA 

A adolescência é conceituada por PALACIOS E OLIVA (2002), como uma etapa de 
transição, um período psicossociológico entre a infância e a vida adulta do sujeito, fruto da 
organização da nossa sociedade tal como a conhecemos. Um dos fatores mais marcantes 
durante a adolescência é a busca dos jovens por um grupo que o defina. OLIVA (2004) 
aponta que: Ainda que durante a adolescência, a família continue ocupando um lugar 
preferencial como contexto socializador, à medida que os adolescentes vão desvinculando-
se de seus pais, as relações com os companheiros ganham em importância, em 
intensidade e em estabilidade e o grupo de iguais passa a ser o contexto de socialização 
mais influente. 

 Considerando que a literatura aponta a adolescência como uma fase de 
descobertas, transformações e crises, fica fácil entender as razões pelas quais o jovem se 
encontra exposto a situações de vulnerabilidade envolvendo o uso indevido de drogas 
lícitas e ilícitas, a gravidez na adolescência, às doenças sexualmente 
transmissíveis/HIV/Aids, discriminação e preconceito de diferentes gêneros. Há, 

igualmente, concordância entre os especialistas de que nessas questões se consegue 
maior eficácia na promoção de mudanças reais de atitudes entre os adolescentes por meio 
da valorização de uma vida saudável. A Escola, instituição cuja competência é atuar junto a 
crianças e adolescentes, constitui-se um espaço privilegiado para a construção e 
transmissão de conhecimentos que possibilitem a rejeição às drogas, a adoção de práticas 
sexuais mais seguras e o respeito as diferenças. Pais, mães e a comunidade em geral, por 
se sentirem despreparados e ansiosos diante dessas questões tendem a transferir para a 
Escola, e particularmente para os professores, a responsabilidade e a tarefa de orientar 
seus filhos e filhas, notadamente no que concerne à prevenção das DST e do HIV e ao uso 
de drogas. Os professores, por sua vez, sentem-se também despreparados para a 
abordagem desses temas junto a seus educandos. 

Neste sentido, o Projeto Prevenção Também se Ensina surgiu da necessidade de 
promover ações que pressupõem a valorização e a melhoria da qualidade de vida como 
atitudes indispensáveis às estratégias de prevenção, bem como estimulam um amplo 
processo participativo que leva à apropriação do programa de prevenção pela comunidade 
escolar, para que não fique restrito aos participantes das ações de capacitação, 
contribuindo de fato para a formação de cidadãos saudáveis.  
II. OBJETIVOS 
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 Estabelecer, um projeto de educação permanente que propicie condições para 
redução das vulnerabilidades dos educandos e do senso de responsabilidade sobre 
a saúde individual e coletiva, em relação à gravidez na adolescência, às 
DST/HIV/Aids, ao uso de drogas lícitas e ilícitas, e que estimule o reconhecimento e 
respeito à diversidade sexual e preconceito de diferentes gêneros; 

 Sensibilizar/instrumentalizar os professores para a abordagem da questão.; 
 Desenvolver a espontaneidade e a autoestima dos educandos para facilitar a 

comunicação com os pais sobre a questão das drogas, da gravidez na adolescência, 
das doenças sexualmente transmissíveis/HIV/Aids, discriminação e preconceito de 

diferentes gêneros; 
 Mobilização da opinião pública escolar, mediante campanhas de alerta/prevenção; 
 Tratar e difundir os conhecimentos, sendo os educandos multiplicadores das 

informações abordadas; 
 Criar espaços comunitários informais para discussão e reflexão de temas pertinentes 

ao projeto. 
 

III. PÚBLICO ALVO 
Educandos do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

 
IV. AÇÕES 

 Tema 1 - Consumo consciente 
 Tema 2 - Adolescências e sexualidades 
 Tema 3 - Gêneros e preconceitos  
 Tema 4 - Bullying e outras violências  
 Tema 5 - Álcool, tabaco e outras drogas  
 Tema 6 - Prevenção às DST, HIV e Aids 

 
V. METODOLOGIA 
O projeto a ser desenvolvido tem como objetivo instrumentalizar toda comunidade escolar 
(Equipe Pedagógica, Educandos, Pais/Responsáveis) para senso de responsabilidade 
sobre a saúde individual e coletiva, em relação à gravidez na adolescência, às 
DST/HIV/Aids, ao uso de drogas lícitas e ilícitas, e que estimule o reconhecimento e 
respeito à diversidade sexual e preconceito/discriminação de diferentes gêneros. O projeto 
foi dividido em três etapas básicas:  

 A primeira etapa consta de levantamento do conhecimento dos educandos sobre os 
temas do projeto; classificações, efeitos e conseqüências de uso para o individuo e a 
coletividade; 

 A segunda etapa se constituirá de palestras, fóruns de discussões sobre os temas 
do projeto;  

 A terceira etapa agregará uma mostra para a exposição dos novos conhecimentos 
adquiridos. 

 
 
VI. RECURSOS 
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Recursos Humanos: Equipe Pedagógica da Escola, Educandos, Grêmio Estudantil, 
Programa Escola da Família, Pais/Responsáveis e Palestrantes convidados. 
Recursos Materiais: Material didático diverso, materiais recicláveis diversos, textos 
informativos, publicações cientificas, jornal, revista (edições diversas), aparelho de Data 
Show e notebook, equipamento de som, aparelho de DVD e televisão.  
 
VII. AVALIAÇÃO 
A avaliação deverá acontecer durante todo o processo de realização do projeto, através da 
observação dos professores baseada em critérios pré-estabelecidos. 
Durante o desenvolvimento dos trabalhos é importante que o professor esteja presente 
para interagir com o processo de trabalho dos educandos, diagnosticando a incorporação 
de atitudes e comportamentos de valorização  e respeito a vida e de rejeição ao uso de 
drogas. 
Esperamos que os educandos se tornem mais conscientes sobre os malefícios causados 
pelo abuso de drogas à vida humana e que devem sim, buscar sempre formas de melhorar 
a sua qualidade de vida, agindo com responsabilidade, preservando a nossa maior fonte de 
felicidade e realização: a saúde. 
"Dizer SIM à vida significa estar receptivo a tudo o que o mundo nos proporciona de bom e 

prazeroso, ser capaz de vencer as pressões negativas da massificação, do consumismo, da 

corrupção e da violência." 
 
VIII. BIBLIOGRAFIA 

 BRASIL. 2001. Política Nacional Antidrogas. Diário Oficial da União Nº 165, de 27 de 
agosto de 2002. Brasília (DF): Presidência da República, Gabinete de Segurança 
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 Parâmetros curriculares nacionais: apresentação dos temas transversais, ética / 
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http://www.senad.gov.br/
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ORGANIZAÇÃO DAS AULAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO 

TEMÁRIO E CRONOGRAMA 
 

“... a escola deverá ser tão diversa quanto são os pontos de partida das crianças que recebe. Assim, será 
possível garantir igualdade de oportunidades, diversidade de tratamento e unidade de resultados. Quando os 

pontos de partida são diferentes, é preciso tratar diferentemente os desiguais para garantir a todos uma 
base comum.”(Currículo do Estado de São Paulo) 

 
1. Introdução 
 

As Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) são um espaço de formação 
continuada dos educadores, de caráter estritamente pedagógico, destinado à discussão, 
acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola e do desempenho escolar 
do educando. As ATPCs, mediante a legislação, têm por objetivos:  
I. construir e implementar o projeto pedagógico da escola;  
II. articular as ações educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos da escola, 
visando a melhoria do processo ensino e aprendizagem;  
III. identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos índices de 
evasão e repetência;  
IV. possibilitar a reflexão sobre a prática docente;  
V. favorecer o intercâmbio de experiências;  
VI. promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores;  
VII. acompanhar e avaliar, de forma sistemática, o processo ensino e aprendizagem.  

A legislação determina que as ATPCs devam ser desenvolvidas pelos professores, 
com orientação do coordenador pedagógico, que tem como tarefa planejar as reuniões e as 
formas de avaliação, registrar as discussões, os avanços, as dificuldades detectadas, 
ações e intervenções propostas e decisões tomadas.  

Quanto à Formação Continua dos docentes a ATPC é o espaço privilegiado  para o 
desenvolvimento de ações formativas que tem contribuído para mudanças significativas na 
prática dos professores com reflexos positivos e diretos na aprendizagem dos educandos. 
 
 
2. TEMÁRIO 2014 
 

 Avaliação, recuperação e reforço;  
 Alfabetização;  
 Educação Inclusiva: Equidade e Igualdade;  
 Educação integral: o aluno e o conhecimento vistos como um todo;  
 Pacto do Ensino Médio/ MGME/ Pacto dos anos iniciais;  
 Aprimoramento do currículo;  
 Reorganização dos ciclos.  
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3. CRONOGRAMA  
 

PERÍODO DE APLICAÇÃO  TEMÁTICA 

Fevereiro Plano Político Pedagógico da Unidade Escolar 
Projetos Escolares 
Avaliação Diagnóstica  
Plano de Ensino e Plano de Aula 
Histórico de Colaboração  

Março Aprimoramento do currículo 
Matriz de Referência de Competências e 
Habilidades por Área do Conhecimento 
Matriz de Referência de Competências e 
Habilidades do Enem - Eixos Cognitivos 
Gestão de sala de aula 

Abril Aprimoramento do currículo 
Gestão de sala de aula 
Educação Inclusiva: Equidade e Igualdade 
Plano de Ação/Melhoria 

Maio Aprimoramento do currículo 
Gestão de sala de aula 

Junho Reorganização dos ciclos 

Julho Educação Inclusiva: Equidade e Igualdade 

Agosto Educação Inclusiva: Equidade e Igualdade 
Avaliação, recuperação e reforço 
Competência Leitora e escritora 
Estratégias de Leitura 

Setembro Educação Inclusiva: Equidade e Igualdade 
Alfabetização  
Letramento 

Outubro Educação Inclusiva: Equidade e Igualdade 
Pacto do Ensino Médio/ MGME/ Pacto dos anos 
iniciais 

Novembro Pacto do Ensino Médio/ MGME/ Pacto dos anos 
iniciais 

Obs.: A temática sugerida pode sofrer alterações e a inclusão de novos temas atendendo a 
solicitações ou as necessidades da Unidade Escolar. 
 
 
4. BIBLIOGRAFIA 
 

 Documento Orientador CGEB 01/2014: Progressão Continuada - Olhares e Ações 
que impactam na aprendizagem dos alunos; 

 Documento Orientador CGEB 02/2014: Plano de Ação - Escolas Prioritárias;  
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 Documento Orientador CGEB 03/2014: Grupos de Referência; 
 Documento Orientador CGEB 04/2014: Programas MEC; 
 Documento Orientador CGEB 05/2014: O Professor Coordenador de Apoio à Gestão 

Pedagógica (PCAGP); 
 Documento Orientador CGEB 06/2014: Projeto “Salamanca + 20: 1994 a 2014” - 

Ações centralizadas e descentralizadas. 
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PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DOS NÍVEIS: 
ABAIXO DO BÁSICO E BÁSICO 

 
Justificativa 

O planejamento das atividades escolares é uma necessidade imperiosa, tendo em 
vista atingir os resultados da ação educacional previstos na legislação em vigor e 
especificamente na LDB n° 9394/96. Dessa maneira, as atividades escolares devem ser 
objeto de reflexão por parte do coletivo da escola. Dessa reflexão surgirão os caminhos a 
serem trilhados na ação educacional, materializados neste Plano de Ação, sendo este 
elaborado para um período de consecução mais amplo e que possa atender as 
necessidades de aprendizagem detectadas.  

Considerando que todos os alunos têm o direito de aprender, sendo que cada um 
tem ritmo e características próprias na aquisição do conhecimento, após análise e estudos 
realizados a partir da Avaliação da Aprendizagem em Processo aplicada entre os dias: 
18/02/2014 a 24/02/2014, este Plano de Ação foi elaborado para atendimento aos alunos 
que se apresentam nos níveis Abaixo do Básico e Básico. 
 
Objetivos 

Oferecer aos alunos que se apresentam nos níveis Abaixo do Básico e Básico 
atividades diversificadas, através de estratégias diferenciadas de recuperação para 
minimizar a defasagem de conteúdos e consequentemente as dificuldades em leitura, 
escrita e resolução de problemas garantindo seu avanço na aprendizagem. 

 
Período  

A partir do mês de março, em continuidade das ações no decorrer do ano letivo. 

 
Público Alvo 

Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 
Diagnóstico dos Alunos nos níveis Abaixo do Básico e Básico 

Língua Portuguesa 
 

Matriz de Referência para Avaliação de Aprendizagem em Processo 6º 
Ano do Ensino Fundamental 

 
Item Habilidade Habilidade – Matriz de 

Referência para a AAP 

1 Identificar o conflito gerador do enredo. H22 - Eixo IV 

2 Identificar vocábulos que, por sinonímia, substituem outros 
vocábulos presentes no texto em que se inserem. 

H28 - Eixo V 

3 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conectores. 

H17 - Eixo IV 

4 Identificar tema ou assunto principal de um texto. H4 - Eixo I 
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5 Localizar os elementos constitutivos da organização interna de 
um texto. 

H9 - Eixo II 

6 Localizar informações explícitas em um texto. H1 - Eixo I 

7 Inferir informações implícitas (conceitos/opiniões, tema/assunto 
principal, entre outros) em um texto. 

H3 - Eixo I 

8 Estabelecer relações entre textos não verbais; verbais; verbais e 
não verbais. 

H13 - Eixo III 

9 Identificar o público alvo de um texto. H8 - Eixo II 

10 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o 
interlocutor de um texto.  

H30 - Eixo VI 

 
Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa - 1º sem - 6º ano - 2014 

Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 6º ano 8 Total de alunos que fizeram a 
prova 

N° de erros 

Nº Aluno  Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Joana Beatriz Silva dos Santos 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 

2 Lucas Henrique Liziero                     NF 

3 João Lucas Santos Pereira 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6 

     

Avaliação de Produção Textual 
6º Ano do Ensino Fundamental 

Critérios para avaliação de produção escrita - Gênero: Conto 
Critérios Descritores 

1. Adequação ao tema. a) O texto reconta o que foi lido. 

 
 
 
 
 

2. Adequação às características 
do gênero. 

a) O tempo e o espaço estão determinados. 
b) As personagens estão presentes. 
c) Há introdução de um elemento complicador/conflito. 
d) O texto garante a presença da maioria dos acontecimentos 
narrados. 
e) Há conduta ordenada no desenvolvimento das ações. 
f) Há relação de causa e conseqüência entre os fatos narrados. 
g) A narrativa está em terceira pessoa. 
h) O conflito criado foi resolvido. 

 
 
 

3. Uso das convenções da escrita. 

a) As palavras estão segmentadas corretamente. 
b) As palavras obedecem às regras ortográficas. 
c) O texto apresenta adequadamente letras maiúsculas e minúsculas. 
d) A pontuação está adequada. 
e) O discurso direto e/ou indireto foi utilizado adequadamente. 
f) O texto apresenta uso adequado de concordância nominal e verbal. 
g) A paragrafação está adequada. 
h) Sinônimos foram utilizados para evitar repetição de determinados 
palavras. 

N° Alunos Principais dificuldades 

1 Joana Beatriz Silva 
dos Santos 

1. Adequação ao tema. 
a) O texto reconta o que foi lido. 
2. Adequação às características do gênero. 
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a) O tempo e o espaço estão determinados. 
b) As personagens estão presentes? 
c) Há introdução de um elemento complicador/conflito. 
d) O texto garante a presença da maioria dos acontecimentos narrados. 
e) Há conduta ordenada no desenvolvimento das ações. 
f) Há relação de causa e conseqüência entre os fatos narrados. 
g) A narrativa está em terceira pessoa. 
h) O conflito criado foi resolvido. 
3. Uso das convenções da escrita. 
a) As palavras estão segmentadas corretamente. 
b) As palavras obedecem às regras ortográficas. 
d) A pontuação está adequada. 
e) O discurso direto e/ou indireto foi utilizado adequadamente. 
f) O texto apresenta uso adequado de concordância nominal e verbal. 
g) A paragrafação está adequada. 
h) Sinônimos foram utilizados para evitar repetição de determinados palavras. 

2 Lucas Henrique 
Liziero 

1. Adequação ao tema. 
a) O texto reconta o que foi lido. 
2. Adequação às características do gênero. 
c) Há introdução de um elemento complicador/conflito. 
d) O texto garante a presença da maioria dos acontecimentos narrados. 
e) Há conduta ordenada no desenvolvimento das ações. 
f) Há relação de causa e conseqüência entre os fatos narrados. 
h) O conflito criado foi resolvido. 
3. Uso das convenções da escrita. 
a) As palavras estão segmentadas corretamente. 
b) As palavras obedecem às regras ortográficas. 
c) O texto apresenta adequadamente letras maiúsculas e minúsculas. 
d) A pontuação está adequada. 
e) O discurso direto e/ou indireto foi utilizado adequadamente. 
f) O texto apresenta uso adequado de concordância nominal e verbal. 
g) A paragrafação está adequada. 
h) Sinônimos foram utilizados para evitar repetição de determinados palavras. 

 

Matriz de Referência para Avaliação de Aprendizagem em Processo 7º 
Ano do Ensino Fundamental 

 
Item Habilidade Habilidade – Matriz 

de Referência para a 
AAP 

1 Identificar tema ou assunto principal de um texto. H4 - Eixo I 

2 Inferir informações implícitas (conceitos/opiniões, tema/assunto 
principal, entre outros) em um texto. 

H3 - Eixo I 

3 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. H11 - Eixo II 

4 Diferenciar as idéias centrais e secundárias de um texto. H18 - Eixo IV 

5 Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em textos variados. H23 - Eixo V 

6 Localizar informações explícitas em um texto. H1 - Eixo I 

7 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. H5 - Eixo I 

8 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 
comparação de textos que tratam do mesmo tema, considerando 
as condições de produção e de recepção. 

H14 - Eixo III 
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9 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma 
determinada palavra ou expressão. 

H27 - Eixo V 

10 Estabelecer relações entre causa e consequência, entre partes 
ou elementos de um texto. 

H16 - Eixo IV 

  
Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa - 1º sem - 7º ano - 2014 

Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 7º ano 9 Total de alunos que fizeram a 
prova 

N° de 
erros 

Nº Aluno  Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Alexandre Ferreira Amorim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 Antonio Daniel G. Cardoso 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

3 Bruno Baldenebro Ramos 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

4 Gabriela Pereira de Jesus 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 

5 Jacenilde Freitas Silva 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 

6 Natallia C. frazão Vieira 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

7 Thiago Henrique F. Novo 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 6 

 

Avaliação de Produção Textual 
7º Ano do Ensino Fundamental 

 

Critérios para avaliação de produção escrita - Gênero: Relato de 
Experiência Vivida 

Critérios Descritores 

1. Adequação ao tema. a) O texto traz uma experiência inesquecível referente à 
vida escolar. 

 
 

2. Adequação às características do 
gênero. 

I. O titulo está adequado ao texto. Instiga o leitor. 
II. O texto e o espaço estão determinados.  
III. Há condução adequada da progressão temática. 
IV. O texto apresenta verbos em primeira pessoa do 
singular. 
V. Há relação de causa conseqüência entre os fatos 
relatados. 

 
 

3. Uso das convenções da escrita. 

I. As letras maiúsculas e minúsculas foram utilizadas 
adequadamente. 
II. A pontuação e a paragrafação foram utilizados 
adequadamente. 
III. O texto obedece às regras de concordância.  
IV. O texto apresenta sinônimos para evitar repetição de 
determinadas palavras. 
V. O texto está sem problemas de ortografia.  
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N° Alunos Principais dificuldades 

1 Alison Santos da Silva 2. Adequação às características do gênero. 
I. O titulo está adequado ao texto. Instiga o leitor. 
III. Há condução adequada da progressão temática. 
V. Há relação de causa conseqüência entre os fatos relatados 

2 Antonio Daniel Girardi 
Cardoso 

2. Adequação às características do gênero. 
II. O texto e o espaço estão determinados.  
III. Há condução adequada da progressão temática. 
V. Há relação de causa conseqüência entre os fatos relatados. 
3. Uso das convenções da escrita. 
III. O texto obedece às regras de concordância.  
IV. O texto apresenta sinônimos para evitar repetição de 
determinadas palavras. 
V. O texto está sem problemas de ortografia. 

3 Gabriela Pereira de Jesus 3. Uso das convenções da escrita. 
II. A pontuação e a paragrafação foram utilizados 
adequadamente. 
III. O texto obedece às regras de concordância.  
IV. O texto apresenta sinônimos para evitar repetição de 
determinadas palavras. 
V. O texto está sem problemas de ortografia 

4 Natallia C. Frazão Vieira 2. Adequação às características do gênero. 
III. Há condução adequada da progressão temática 
3. Uso das convenções da escrita. 
III. O texto obedece às regras de concordância.  
IV. O texto apresenta sinônimos para evitar repetição de 
determinadas palavras. 
V. O texto está sem problemas de ortografia. 

5 Raiane Souza dos Santos 1. Adequação ao tema. 
a) O texto traz uma experiência inesquecível referente à vida 
escolar. 
2. Adequação às características do gênero. 
I. O titulo está adequado ao texto. Instiga o leitor. 
II. O texto e o espaço estão determinados.  
III. Há condução adequada da progressão temática. 
IV. O texto apresenta verbos em primeira pessoa do singular. 
V. Há relação de causa conseqüência entre os fatos relatados. 
3. Uso das convenções da escrita. 
I. As letras maiúsculas e minúsculas foram utilizadas 
adequadamente. 
II. A pontuação e a paragrafação foram utilizados 
adequadamente. 
III. O texto obedece às regras de concordância.  
IV. O texto apresenta sinônimos para evitar repetição de 
determinadas palavras. 
V. O texto está sem problemas de ortografia. 

6 Thiago Henrique F. Novo 2. Adequação às características do gênero. 
III. Há condução adequada da progressão temática 
3. Uso das convenções da escrita. 
V. O texto está sem problemas de ortografia. 
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Matriz de Referência para Avaliação de Aprendizagem em Processo 8º 
Ano do Ensino Fundamental 

 
Item Habilidade Habilidade – Matriz 

de Referência para a 
AAP 

1 Identificar o conflito gerador do enredo. H12 - Eixo III 

2 Localizar informações explícitas em um texto. H1 - Eixo I 

3 Estabelecer relações entre causa e consequência, entre partes 
e/ou elementos de um texto. 

H16 - Eixo IV 

4 Interpretar texto com auxilio de recursos gráfico-visuais. H10 - Eixo II 

5 Identificar tema ou assunto principal de um texto. H4 - Eixo I 

6 Relacionar as variedades lingüísticas a situações de uso social. H33 - Eixo VI 

7 Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de 
recursos gráficos (pontuação e outras notações).  

H25 - Eixo V 

8 Identificar formas de apropriação textual (paráfrases, paródias, 
citações, discurso direto, indireto, indireto livre).  

H6 - Eixo I 

9 Identificar recursos semânticos expressivos (figuras de 
linguagem).  

H26 - Eixo V 

10 Identificar os fatos de um texto em sequência lógica. H7 - Eixo I 

  

 

Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa - 1º sem - 8º ano - 2014 

Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 8º ano 15 Total de alunos que fizeram 

a prova 

N° de 

erros 

Nº Aluno  Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Gabriel Bento de Oliveira 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

2 Laiane de S. Franciscato 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 

3 Loylton Costa Santos 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 

4 Murilo Lima da Silva 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 

5 Vitor Magnani Rodrigues 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 7 

 

Avaliação de Produção Textual 
8º Ano do Ensino Fundamental 

 

Critérios para avaliação de produção escrita - Gênero: Notícia 
Critérios Descritores 

1. Adequação ao tema. a) Está de acordo com o tema proposto. 

   
2. Adequação às características           

do gênero. 

a) Apresenta: 
I. Uma manchete que destaca algum aspecto da notícia. 
II. As informações mais importantes no primeiro 
parágrafo e as outras informações nos parágrafos 
seguintes. 
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III. Titulo com verbos no presente. 
IV. Titulo com verbos em terceira pessoa. 
V. Linguagem formal apropriada para uma noticia. 

3. Construção da coesão/coerência  O texto utiliza adequadamente: 
I. Palavras e expressões que marcam o tempo e o lugar 
em que aconteceu o fato. 
II. S pontuação e a paragrafação. 
III. Sinônimos para evitar repetição de determinadas 
palavras. 

4. Normas e convenções da 
variedade padrão 

O texto apresenta uso adequado: 
I. De concordância nominal e verbal. 
II. Das regras ortográficas. 

 
N° Alunos Principais dificuldades 

1 Bianca da Silva Simplício 2. Adequação às características do gênero. 
a) Apresenta: 
I. Uma manchete que destaca algum aspecto da notícia. 
II. As informações mais importantes no primeiro parágrafo e as 
outras informações nos parágrafos seguintes. 
III. Titulo com verbos no presente. 
IV. Titulo com verbos em terceira pessoa. 
V. Linguagem formal apropriada para uma noticia. 
3. Construção da coesão/coerência 
O texto utiliza adequadamente: 
I. Palavras e expressões que marcam o tempo e o lugar em que 
aconteceu o fato. 
II. S pontuação e a paragrafação. 
III. Sinônimos para evitar repetição de determinadas palavras 
4. Normas e convenções da variedade padrão 
O texto apresenta uso adequado: 
I. De concordância nominal e verbal. 
II. Das regras ortográficas. 

2 Gabriel Bento de Oliveira  2. Adequação às características do gênero. 
a) Apresenta: 
I. Uma manchete que destaca algum aspecto da notícia. 
II. As informações mais importantes no primeiro parágrafo e as 
outras informações nos parágrafos seguintes. 
III. Titulo com verbos no presente. 
IV. Titulo com verbos em terceira pessoa. 
V. Linguagem formal apropriada para uma noticia. 
3. Construção da coesão/coerência 
O texto utiliza adequadamente: 
II. S pontuação e a paragrafação. 
III. Sinônimos para evitar repetição de determinadas palavras 
4. Normas e convenções da variedade padrão 
O texto apresenta uso adequado: 
I. De concordância nominal e verbal. 
II. Das regras ortográficas. 

3 Gustavo Henrique Silva 2. Adequação às características do gênero. 
a) Apresenta: 
I. Uma manchete que destaca algum aspecto da notícia. 
II. As informações mais importantes no primeiro parágrafo e as 
outras informações nos parágrafos seguintes. 
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III. Titulo com verbos no presente. 
V. Linguagem formal apropriada para uma noticia 
3. Construção da coesão/coerência 
O texto utiliza adequadamente: 
II. S pontuação e a paragrafação. 
III. Sinônimos para evitar repetição de determinadas palavras 
4. Normas e convenções da variedade padrão 
O texto apresenta uso adequado: 
II. Das regras ortográficas 

4 Laiane de Sousa 
Franciscato 

2. Adequação às características do gênero. 
a) Apresenta: 
II. As informações mais importantes no primeiro parágrafo e as 
outras informações nos parágrafos seguintes. 
III. Titulo com verbos no presente. 
IV. Titulo com verbos em terceira pessoa. 
V. Linguagem formal apropriada para uma noticia 
3. Construção da coesão/coerência 
O texto utiliza adequadamente: 
III. Sinônimos para evitar repetição de determinadas palavras 

5 Loylton Costa Santos 2. Adequação às características do gênero. 
a) Apresenta: 
I. Uma manchete que destaca algum aspecto da notícia. 
II. As informações mais importantes no primeiro parágrafo e as 
outras informações nos parágrafos seguintes. 
III. Titulo com verbos no presente. 
IV. Titulo com verbos em terceira pessoa. 
V. Linguagem formal apropriada para uma noticia. 
3. Construção da coesão/coerência 
O texto utiliza adequadamente: 
I. Palavras e expressões que marcam o tempo e o lugar em que 
aconteceu o fato. 
II. S pontuação e a paragrafação. 
III. Sinônimos para evitar repetição de determinadas palavras 
4. Normas e convenções da variedade padrão 
O texto apresenta uso adequado: 
I. De concordância nominal e verbal. 
II. Das regras ortográficas. 

6 Murilo Lima da Silva 2. Adequação às características do gênero. 
a) Apresenta: 
I. Uma manchete que destaca algum aspecto da notícia. 
II. As informações mais importantes no primeiro parágrafo e as 
outras informações nos parágrafos seguintes. 
III. Titulo com verbos no presente. 
IV. Titulo com verbos em terceira pessoa. 
V. Linguagem formal apropriada para uma noticia. 
3. Construção da coesão/coerência 
O texto utiliza adequadamente: 
I. Palavras e expressões que marcam o tempo e o lugar em que 
aconteceu o fato. 
II. S pontuação e a paragrafação. 
III. Sinônimos para evitar repetição de determinadas palavras 
4. Normas e convenções da variedade padrão 
O texto apresenta uso adequado: 
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I. De concordância nominal e verbal. 
II. Das regras ortográficas. 

7 Vitor Magnani Rodrigues 2. Adequação às características do gênero. 
a) Apresenta: 
I. Uma manchete que destaca algum aspecto da notícia. 
II. As informações mais importantes no primeiro parágrafo e as 
outras informações nos parágrafos seguintes. 
III. Titulo com verbos no presente. 
IV. Titulo com verbos em terceira pessoa. 
V. Linguagem formal apropriada para uma noticia. 
3. Construção da coesão/coerência 
O texto utiliza adequadamente: 
I. Palavras e expressões que marcam o tempo e o lugar em que 
aconteceu o fato. 
II. S pontuação e a paragrafação. 
III. Sinônimos para evitar repetição de determinadas palavras 
4. Normas e convenções da variedade padrão 
O texto apresenta uso adequado: 
I. De concordância nominal e verbal. 
II. Das regras ortográficas. 

8 Wender Gabriel Pestana 2. Adequação às características do gênero. 
a) Apresenta: 
I. Uma manchete que destaca algum aspecto da notícia. 
II. As informações mais importantes no primeiro parágrafo e as 
outras informações nos parágrafos seguintes. 
III. Titulo com verbos no presente. 
3. Construção da coesão/coerência 
O texto utiliza adequadamente: 
I. Palavras e expressões que marcam o tempo e o lugar em que 
aconteceu o fato. 
II. S pontuação e a paragrafação. 
III. Sinônimos para evitar repetição de determinadas palavras 
4. Normas e convenções da variedade padrão 
O texto apresenta uso adequado: 
I. De concordância nominal e verbal. 
II. Das regras ortográficas. 

 

Matriz de Referência para Avaliação de Aprendizagem em Processo 9º 
Ano do Ensino Fundamental 

 
Item Habilidade Habilidade – Matriz 

de Referência para a 
AAP 

1 Inferir informações implícitas (conceitos/opiniões, tema/assunto 
principal, entre outros) em um texto. 

H3 - Eixo I 

2 Interpretar texto com auxilio de recursos gráfico-visuais. H10 - Eixo II 

3 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. H11 - Eixo II 

4 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conectores. 

H17 - Eixo IV 

5 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 
comparação de textos que tratam do mesmo tema, considerando 

H14 - Eixo III 
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as condições de produção e de recepção. 

6 Identificar as marcas lingüísticas em textos do ponto de vista do 
léxico, da morfologia ou da sintaxe. 

H31 - Eixo VI 

7 Identificar recursos semânticos expressivos (figuras de 
linguagem).  

H26 - Eixo V 

8 Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em textos variados. H23 - Eixo V 

9 Estabelecer relações entre causa e consequência, entre partes 
e/ou elementos de um texto. 

H16 - Eixo IV 

10 Identificar a tese de um texto.  H19 - Eixo VI 

 

Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa - 1º sem - 9º ano - 2014 

Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 8º série 15 Total de alunos que fizeram 

a prova 

N° de 

erros 

Nº Aluno  Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Erik Simplício Rodrigues 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6 

2 Loyane Costa Santos 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

3 Pamela Girardi Cardoso 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7 

4 Reginaldo Ap. de Oliveira                     NF 

 

Avaliação de Produção Textual 
9º Ano do Ensino Fundamental 

 

Critérios para avaliação de produção escrita - Gênero: Texto de Opinião 
Critérios Descritores 

1. Tema: Os benefícios e os 
males de se empinar pipa. 

I. O texto se reporta de forma pertinente ao tema. 

 
 
 
2. Adequação ao gênero 

Adequação discursiva 
I. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para elaboração de seus argumentos. 
II. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização garantindo a coerência. 

Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida e a conclusão. 
II. Há presença de argumentos para sustentar sua opinião. 
III. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 

3. Marcas de autoria I. O titulo é pertinente, em relação ao gênero e ao tema? Instiga a 
leitura. 

4. Convenção da escrita I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação, paragrafação, concordância 
verbal e nominal). 

 
N° Alunos Principais dificuldades 

1 Erik Simplício Rodrigues 2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
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I. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para elaboração de seus 
argumentos. 
II. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização garantindo a coerência. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida e a conclusão. 
II. Há presença de argumentos para sustentar sua 
opinião. 
III. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita 
(morfossintaxe, ortografia, acentuação, pontuação, 
paragrafação, concordância verbal e nominal). 

2 Loyane Costa Santos 1. Tema: Os benefícios e os males de se empinar 
pipa. 
I. O texto se reporta de forma pertinente ao tema. 
2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para elaboração de seus 
argumentos. 
II. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização garantindo a coerência. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida e a conclusão. 
II. Há presença de argumentos para sustentar sua 
opinião. 
III. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
3. Marcas de autoria 
I. O titulo é pertinente, em relação ao gênero e ao tema? 
Instiga a leitura 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita 
(morfossintaxe, ortografia, acentuação, pontuação, 
paragrafação, concordância verbal e nominal). 

3 Pamela Girardi Cardoso 2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para elaboração de seus 
argumentos. 
II. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização garantindo a coerência. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida e a conclusão. 
II. Há presença de argumentos para sustentar sua 
opinião. 
III. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
3. Marcas de autoria 
I. O titulo é pertinente, em relação ao gênero e ao tema? 
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Instiga a leitura 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita 
(morfossintaxe, ortografia, acentuação, pontuação, 
paragrafação, concordância verbal e nominal). 

4 Reginaldo Aparecido de Oliveira 2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para elaboração de seus 
argumentos. 
II. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização garantindo a coerência. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida e a conclusão. 
II. Há presença de argumentos para sustentar sua 
opinião. 
III. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita 
(morfossintaxe, ortografia, acentuação, pontuação, 
paragrafação, concordância verbal e nominal). 

5 Weldja da Silva Melo 2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
II. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização garantindo a coerência. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida e a conclusão. 
II. Há presença de argumentos para sustentar sua 
opinião. 

 

Matriz de Referência para Avaliação de Aprendizagem em Processo 
1ª Série do Ensino Médio 

Item Habilidade Habilidade – Matriz de 
Referência para a AAP 

1 Identificar vocábulos que, por sinonímia, substituem outros 
vocábulos presentes no texto em que se inserem. 

H28 - Eixo V 

2 Identificar o conflito gerador do enredo. H22 - Eixo IV 

3 Identificar formas de apropriação textual (paráfrases, paródias, 
citações, discurso direto, indireto, indireto livre).  

H6 - Eixo I 

4 Interpretar texto com auxilio de recursos gráfico-visuais. H10 - Eixo II 

5 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. H5 - Eixo I 

6 Estabelecer relações entre textos não verbais; verbais; verbais e 
não verbais. 

H13 - Eixo III 

7 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conectores. 

H17 - Eixo IV 

8 Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de 
recursos ortográficos e/ou morfossintáticos. 

H24 - Eixo V 

9 Identificar recursos semânticos expressivos (figuras de 
linguagem).  

H26 - Eixo V 

10 Identificar as marcas lingüísticas em textos do ponto de vista do 
léxico, da morfologia ou da sintaxe. 

H31 - Eixo VI 
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Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa - 1º sem - 1º série do Ensino Médio - 2014 

Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 1º série do Ensino Médio 12 Total de alunos que fizeram a 

prova 

N° de 

erros 

Nº Aluno  Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Flavio Augusto dos S. Cordeiro 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

 

Avaliação de Produção Textual 
1ª Série do Ensino Médio 

 

Critérios para avaliação de produção escrita - Gênero: Artigo de Opinião 
Critérios Descritores 

1. Tema/questão polêmica: 
“Como reconhecer e 
administrar os benefícios os 
riscos do fácil acesso às redes 
sociais?” 

I. O texto se reporta de forma pertinente ao que é questionado. 

 
 
 
 
 
 
2. Adequação ao gênero 

Adequação discursiva 
I. A questão polêmica foi desenvolvida adequadamente. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 

Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a conclusão 
(ou tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão com 
consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a utilização de 
diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 

3. Marcas de autoria I. O titulo é pertinente, em relação ao gênero e ao tema?  
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção do 
leitor. 

4. Convenção da escrita I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

 
N° Alunos Principais dificuldades 

1 Alex Soares Godoy 1. Tema/questão polêmica: “Como reconhecer e administrar 
os benefícios os riscos do fácil acesso às redes sociais?” 
I. O texto se reporta de forma pertinente ao que é questionado. 
2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. A questão polêmica foi desenvolvida adequadamente. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
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pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a 
conclusão (ou tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão com 
consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a utilização 
de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
3. Marcas de autoria 
I. O titulo é pertinente, em relação ao gênero e ao tema?  
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção do 
leitor. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

2 Flavio Augusto dos S. 
Cordeiro 

1. Tema/questão polêmica: “Como reconhecer e administrar 
os benefícios os riscos do fácil acesso às redes sociais?” 
I. O texto se reporta de forma pertinente ao que é questionado. 
2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. A questão polêmica foi desenvolvida adequadamente. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a 
conclusão (ou tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão com 
consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a utilização 
de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados 
3. Marcas de autoria 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção do 
leitor. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

3 Louriedson Costa Santos 1. Tema/questão polêmica: “Como reconhecer e administrar 
os benefícios os riscos do fácil acesso às redes sociais?” 
I. O texto se reporta de forma pertinente ao que é questionado. 
2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. A questão polêmica foi desenvolvida adequadamente. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
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contextualização no debate. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a 
conclusão (ou tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão com 
consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a utilização 
de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
3. Marcas de autoria 
I. O titulo é pertinente, em relação ao gênero e ao tema?  
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção do 
leitor. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

4 Silvanio Lima da Silva 1. Tema/questão polêmica: “Como reconhecer e administrar 
os benefícios os riscos do fácil acesso às redes sociais?” 
I. O texto se reporta de forma pertinente ao que é questionado. 
2. Adequação ao gênero 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a 
conclusão (ou tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão com 
consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a utilização 
de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 

 

Matriz de Referência para Avaliação de Aprendizagem em Processo 
2ª Série do Ensino Médio 

 
Item Habilidade Habilidade – Matriz 

de Referência para a 
AAP 

1 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. H5 - Eixo I 

2 Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de 
recursos gráficos (pontuação e outras notações).  

H25 - Eixo V 

3 Interpretar texto com auxilio de recursos gráfico-visuais. H10 - Eixo II 

4 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. H11 - Eixo II 

5 Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em textos variados. H23 - Eixo V 

6 Identificar tema ou assunto principal de um texto. H4 - Eixo I 

7 Identificar a função da linguagem predominante nos textos em 
situações especifica de interlocução. 

H29 - Eixo V 

8 Identificar recursos semânticos expressivos (figuras de 
linguagem).  

H26 - Eixo V 

9 Relacionar as variedades lingüísticas a situações de uso social. H33 - Eixo VI 

10 Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos 
para sustentá-la.  

H20 - Eixo IV 
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Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa - 1º sem - 2ª SÉRIE EM - 2014 

Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 2ª SÉRIE EM 7 Total de alunos que fizeram a 

prova 

N° de 

erros 

Nº Aluno  Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Caroline Roverone Santana 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 

2 Mariana Juliana G. Rizzato 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6 

3 Misael ferreira da Silva 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 

4 Sara Regina M. Pereira 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

5 Tiago da Silva Simplicio 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 

 

 

 

 

Critérios para avaliação de produção escrita - Gênero: Artigo de Opinião 
Critérios Descritores 

1. Tema: “Espionagem e 
privacidade na era da 
tecnologia” 

I. O texto se reporta de forma pertinente ao tema. 

 
 
 
 
 
 
2. Adequação ao gênero 

Adequação discursiva 
I. A questão polêmica de fundo é socialmente relevante. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 

Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a conclusão 
(ou tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão com 
consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a utilização de 
diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 

3. Marcas de autoria I. O titulo é pertinente, em relação ao gênero e ao tema? Instiga a 
leitura. 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção do 
leitor. 
III. A proposta de intervenção é convincente. 

4. Convenção da escrita I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

 
N° Alunos Principais dificuldades 

1 Caroline Roverone Santana 1. Tema: “Espionagem e privacidade na era da 
tecnologia” 
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I. O texto se reporta de forma pertinente ao tema. 
2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. A questão polêmica de fundo é socialmente relevante. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a 
conclusão (ou tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão 
com consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a 
utilização de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
3. Marcas de autoria 
I. O titulo é pertinente, em relação ao gênero e ao tema? 
Instiga a leitura. 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção 
do leitor. 
III. A proposta de intervenção é convincente. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

2 Gilvan Mendes Costa 2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a 
conclusão (ou tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão 
com consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a 
utilização de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
3. Marcas de autoria 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção 
do leitor. 
III. A proposta de intervenção é convincente. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

3 Misael Ferreira da Silva 1. Tema: “Espionagem e privacidade na era da 
tecnologia” 
I. O texto se reporta de forma pertinente ao tema. 
2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
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I. A questão polêmica de fundo é socialmente relevante. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a 
conclusão (ou tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão 
com consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a 
utilização de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
3. Marcas de autoria 
I. O titulo é pertinente, em relação ao gênero e ao tema? 
Instiga a leitura. 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção 
do leitor. 
III. A proposta de intervenção é convincente. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

4 Sara Regina Mendes Pereira 1. Tema: “Espionagem e privacidade na era da 
tecnologia” 
I. O texto se reporta de forma pertinente ao tema. 
2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. A questão polêmica de fundo é socialmente relevante. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a 
conclusão (ou tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão 
com consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a 
utilização de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
3. Marcas de autoria 
I. O titulo é pertinente, em relação ao gênero e ao tema? 
Instiga a leitura. 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção 
do leitor. 
III. A proposta de intervenção é convincente. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

5 Tiago da Silva Simplício 1. Tema: “Espionagem e privacidade na era da 
tecnologia” 
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I. O texto se reporta de forma pertinente ao tema. 
2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. A questão polêmica de fundo é socialmente relevante. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 
Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a 
conclusão (ou tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão 
com consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a 
utilização de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
3. Marcas de autoria 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção 
do leitor. 
III. A proposta de intervenção é convincente. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

 

Matriz de Referência para Avaliação de Aprendizagem em Processo 
3ª Série do Ensino Médio 

Item Habilidade Habilidade – Matriz 
de Referência para a 

AAP 

1 Inferir informações implícitas (conceitos/opiniões, tema/assunto 
principal, entre outros) em um texto. 

H3 - Eixo I 

2 Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em textos variados. H23 - Eixo V 

3 Interpretar texto com auxilio de recursos gráfico-visuais. H10 - Eixo II 

4 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 
comparação de textos que tratam do mesmo tema, considerando as 
condições de produção e de recepção. 

H14 - Eixo III 

5 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. H5 - Eixo I 

6 Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para 
sustentá-la.  

H20 - Eixo IV 

7 Estabelecer relações entre causa e consequência, entre partes ou 
elementos de um texto. 

H16 - Eixo IV 

8 Identificar as marcas lingüísticas em textos do ponto de vista do 
léxico, da morfologia ou da sintaxe. 

H31 - Eixo VI 

9 Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de 
recursos gráficos (pontuação e outras notações).  

H25 - Eixo V 

10 Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de 
recursos ortográficos e/ou morfossintáticos. 

H24 - Eixo V 
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Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa - 1º sem - 3ª SÉRIE EM - 2014 

Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 3ª SÉRIE EM 14 Total de alunos que fizeram a prova  

Nº Aluno  Itens da Avaliação N° de 

erros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Danikerle Ferreira 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 

2 Mirlena Bezerra dos Santos 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 

3 Luís Augusto de Farias Ventura 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6 

 

Critérios para avaliação de produção escrita - Gênero: Artigo de Opinião 
Critérios Descritores 

1. Tema: “As redes sociais e as 
relações interpessoais” 

I. O texto se reporta de forma pertinente ao tema. 

 
 
 
 
 
 
2. Adequação ao gênero 

Adequação discursiva 
I. A questão polêmica de fundo é socialmente relevante. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações pertinentes 
e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 

Adequação linguística  
I. Está claro no texto o ponto de partida (os dados) e a conclusão (ou 
tese). 
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão com 
consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a utilização de 
diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 

3. Marcas de autoria I. O titulo é pertinente, em relação ao gênero e ao tema? Instiga a 
leitura. 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção do 
leitor. 
III. A proposta de intervenção é convincente. 

4. Convenção da escrita I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

 
N° Alunos Principais dificuldades 

1 Igor Henrique Teodoro Silva 2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. A questão polêmica de fundo é socialmente relevante. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 
Adequação linguística  
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão 
com consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a 
utilização de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
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3. Marcas de autoria 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção 
do leitor. 
III. A proposta de intervenção é convincente. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

2 Jeferson Henrique Moreira 2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 
Adequação linguística  
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão 
com consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a 
utilização de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
3. Marcas de autoria 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção 
do leitor. 
III. A proposta de intervenção é convincente. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

3 Mirlena Bezerra dos Santos 1. Tema: “Espionagem e privacidade na era da 
tecnologia” 
I. O texto se reporta de forma pertinente ao tema. 
2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. A questão polêmica de fundo é socialmente relevante. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
contextualização no debate. 
Adequação linguística  
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão 
com consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a 
utilização de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
3. Marcas de autoria 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção 
do leitor. 
III. A proposta de intervenção é convincente. 
4. Convenção da escrita 
I. O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, pontuação). 

4 Roberta dos Santos Lima 2. Adequação ao gênero 
Adequação discursiva 
I. A questão polêmica de fundo é socialmente relevante. 
II. O texto deixa claro que o autor mobilizou informações 
pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 
III. Há articulação adequada entre as informações e sua 
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contextualização no debate. 
Adequação linguística  
II. As justificativas e os argumentos sustentam a conclusão 
com consistência. 
III. Estratégias argumentativas como a refutação e a 
utilização de diferentes vozes estão presentes no artigo.  
IV. O texto é coeso? Os elementos de articulação estão 
adequadamente utilizados. 
3. Marcas de autoria 
II. O autor usou recursos adequados para prender à atenção 
do leitor. 
III. A proposta de intervenção é convincente. 

 

Conteúdos a serem trabalhados em Língua Portuguesa 
A proposta prevê um trabalho diversificado e significativo no qual o educando seja 

protagonista do seu processo de aprendizagem e o professor mediador, ambos 
desempenhando um papel relevante nesse processo de ensino e aprendizagem. Cabe ao 
professor encorajar o educando a pensar e agir com autonomia em toda situação, não 
oferecer respostas prontas, deixando que o educando analise, pense, questione por si 
mesmo e reflita sobre sua aprendizagem, através da leitura, escrita, interpretação e 
produção de diferentes gêneros textuais, principalmente daqueles que oferecem o poder de 
opinar/argumentar em diferentes linguagens. 
 

Procedimentos Metodológicos 
   O professor, conhecendo as dificuldades e o ritmo de cada educando, precisa estar 
atento e aproveitar os momentos favoráveis à aprendizagem para realizar os 
procedimentos metodológicos de: 
1. Leitura com propósitos claros, destacando os aspectos que pretende focar, seja para 
trabalhar habilidade de leitura, seja para discutir aspectos relacionados à produção de texto 
- escrita; 
2. Exploração dos diferentes gêneros textuais garantindo aos educandos não só a 
identificação de suas características, mas também sua aplicabilidade nas diversas 
situações comunicativas; 
3. Promover situações de aprendizagem construídas com textos em que há 
descontinuidade entre os elementos e recursos gráfico-visuais (capas de revistas) para que 
os educandos utilizem estratégias para extrair as informações principais e secundárias 
através de questionamentos; 
4. Estratégias inovadoras, como as rodas de leitura e de conversa, momento em que o 
educando possa opinar sobre o texto lido; revise e reescreva textos coletivos ou em pares, 
elaborando argumentos ou justificativas para defender seu ponto de vista/ opinião; através 
de debates e seminários; 
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Conteúdos a serem trabalhados em Produção Textual 
A prática de produção de textos, só pode ser aceita, se ancorada em dois eixos: o 

uso e a reflexão. No eixo: 
1. no uso: encontram-se dois momentos: a prática de compreensão de textos e a prática de 
produção de textos; 
2. na reflexão: concentram-se as práticas de análise linguística.  
 Só assim, acreditamos que estamos colaborando para que os educandos, sujeitos, 
integrem se de forma participativa a sociedade. Nessa sua inserção social, o sujeito tem 
necessidade de ler e de escrever em níveis que satisfaçam as demandas, já que, 
socialmente, a comunicação se realiza via textos com toda a sua gama de diversidade.  

A leitura e a escrita são atividades cognitivas, visto que a leitura “requer um sujeito 
envolvido na obtenção de significados e na busca da compreensão, ou na interpretação do 
conteúdo” e a escrita “é a produção de um texto com uma finalidade e um destinatário”. Tal 
afirmação permite-nos inferir que a produção de textos proporciona ao sujeito a 
oportunidade de aprender “explorando, experimentando, indagando, tateando, 
relacionando-se com outros e com o ambiente e aprendendo de outros e com outros”.  

Procedimentos Metodológicos 
Na produção de textos, os procedimentos metodológicos para o trabalho com os 

diferentes gêneros da tipologia (conto, relato de experiência vivida, notícia, texto de 
opinião e artigo de opinião) propõem se atividades rotineiras de leitura que proporcionem 
ao educando a: 
1. Refletir sobre o ato de escrever/narrar e opinar/dissertar com criatividade e criticidade; 
2. Produzir textos de acordo com o gênero solicitado atendendo a demanda de produção. 

Na produção de textos escritos é necessário desenvolvemos atividades em etapas, 
tais como: 

1) Produção de ideias: leituras diversificadas, a fim de que se façam as opções 
temáticas adequadas ao assunto solicitado; 

2) Organização das informações: recortes de revistas, jornais e páginas virtuais, a 
fim de se elegerem aquelas que se aproximam ou que permitam o embate e que poderão 
fazer parte da produção dos textos escritos; levantamento de hipóteses; eleição da tese; 
discussão de pontos de vista; roteiro; 

3) Produção do texto: conto, relato de experiência vivida, notícia, texto de opinião 
e artigo de opinião, ou seja, de acordo com a proposta de produção solicitada;   

4) Revisão: do conteúdo e da forma, pelo autor e pelos pares – aluno/aluno; 
5) Redação: aquela que se submete à leitura de outro leitor: o professor 

(interlocutor e par no processo); 
6) Correção: feita pelo professor, como interlocutor, com vistas ao diálogo com o 

texto no que diz respeito ao todo semântico e formal; 
7) Devolução ao autor: leitura das anotações feitas pelo professor e diálogo sobre 

as dúvidas; 
8) Intervenção do professor: o professor analisa o texto com os alunos e 

sistematiza questões pertinentes à clareza e à adequação das ideias; 
9) Reescrita: a partir das intervenções propostas pelo professor. 

Após o resultado das produções de texto, segundo os gêneros texto de opinião e 
artigo de opinião, será feito: 
1. Em primeiro momento serão lidos textos argumentativos para discussão de 
assuntos/temas/teses. Após reconhecimento de teses em diferentes textos, distinguiremos 
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fato e opinião por ter sido apresentada uma questão desse critério e os educandos 
apresentarem dificuldade. Juntamente com a tese reconheceremos os argumentos 
utilizados pelos respectivos autores e os definiremos; 
2. Em segundo momento relembraremos a estrutura do artigo de opinião, através de um 
exemplo de texto, seja de autoria dos educandos, seja de autores já renomados. Através 
desses exemplos mostraremos a coerência e a coesão tão necessária ao desenvolvimento 
do texto. Em seguida privilegiaremos as convenções da escrita, como morfossintaxe, 
ortografia, acentuação, paragrafação, pontuação e a concordância nominal e verbal, 
através de exercícios; 
3. Após essa retomada produziremos artigos de opinião com correção individual e coletiva 
mostrando as características do artigo para que os educandos tenham amplo domínio 
desse gênero textual. 
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MATEMÁTICA  

Levantamento dos resultados dos alunos das turmas envolvidas no projeto:  

Tendo em conta a necessidade de refletir sobre os resultados obtidos pelos alunos, 

por disciplina e ano de escolaridade, tornou-se norma neste agrupamento compilar 

estes dados e proceder á sua analise do resultado da AAP (Avaliação em Processo). 

Relativamente ao ano letivo de 2013/2014, mais concretamente ao 1º período, 

registraram os seguintes resultados: 
 

 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Número 

do item 
Habilidade 

1 
Compor e decompor figuras planas. 

2 
Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração decimal. 

3 
Resolver adições e subtrações com números naturais, por meio de estratégias pessoais e 

do uso de técnicas operatórias convencionais. 

4 
Compreender diferentes significados das operações envolvendo números naturais. 

5 
Compreender diferentes significados das operações envolvendo números naturais. 

6 
Utilizar unidades usuais de tempo e temperatura em situações problema. 

7 
Calcular perímetro de figuras. Calcular área de retângulos ou quadrados. 

8 
Resolver problemas que envolvem o uso da porcentagem no contexto diário, como 10%, 

20%, 25% e 50%. 

9 
Explorar diferentes significados das frações em situações problema: parte-todo, 

quociente e razão. 

10 
Resolver problemas com dados apresentados de maneira organizada por meio de tabelas 

simples, gráficos de colunas, tabelas de dupla entrada e gráficos de barras. 

11 
Interpretar e resolver problemas utilizando os números decimais. 

12 
Calcular perímetro de figuras.  

13 Utilizar o sistema monetário brasileiro em situações problema. 
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   Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa - 1º sem - 6º ano - 2014 

   Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 8º ano    15 Total de alunos que fizeram a prova N° de 

erros Nº Aluno     Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 JOANA B. S. DOS SANTOS 1 A D B X B X C D A OR A D 12 

2 JOÃO VITOR S. SANTOS C 1 1 1 1 1 X C C A 1 B A 7 

3 JOÃO LUCAS  A 1 1 A X B NR C D A X A 1 10 

4 LUCAS H. LIZIERO B 1 1 C X 1 NR C 1 D NR B D 9 

5 MARCOS V. SILVA 

BERGE C 1 C 1 1 B X C 1 1 1 B D 
7 

6 MONISY D. SIMPLÍCIO C 1 C 1 X 1 OR C C A X B A 10 

7 YASMIN C. C. DE 

OLIVEIRA 1 D 1 A 1 1 X C D A 1 D A 
8 

 

 

 
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Número 

do item 
Habilidade 

1 Compreender a noção de perímetro de figuras geométricas. 

2 
Compreender o uso da notação decimal para representar quantidades não inteiras, bem 

como a ideia de valor posicional. 

3 
Conhecer as características e propriedades dos números naturais: significado de 

múltiplos e divisores. 

4 Composição de figuras geométricas. 

5 
Compreender o significado das frações na representação de medidas não inteiras e da 

equivalência de frações. 

6 
Saber realizar operações com números naturais de modo significativo (adição e 

subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 

7 
Compreender a ideia de simetria, sabendo reconhecê-la em construções geométricas e 

artísticas. 

8 
Conhecer as características e propriedades dos números naturais: significado de 

múltiplos e divisores. 

9 Saber transformar frações em números decimais e vice-versa. 

10 
Saber realizar medidas usando padrões e unidades não convencionais, conhecer 

diversos sistemas de medidas. 

11 Compreender informações transmitidas em tabelas e gráficos. 

12 Saber transformar frações em números decimais e vice-versa. 

13 
Compreender a noção de área e perímetro de uma figura, sabendo calculá-los por meio 

de recursos de contagem e de decomposição de figuras. 
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   Avaliação Diagnóstica de Matemática - 1º sem - 7º ano - 2014 

   Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 7º ano    15 Total de alunos que fizeram a prova N° de 

erros Nº Aluno     Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ALEXANDRE F. AMORIN B 1 NR D NR A 1 A X A A B NR 11 

2 ALISSON S. DA SILVA B A 1 D B 1 C B X 1 1 1 X 8 

3 ANTONIO D. G. CARDOSO B D X 1 D A 1 A X D 1 B X 10 

4 BRUNO B. RAMOS B A 1 1 B 1 1 C X A 1 B X 8 

5 GABRIELA P. DE JESUS B A 1 1 A 1 C B X D 1 D X 9 

6 NATALLIA C. F. VIEIRA C 1 X 1 B A 1 A X D B B P 10 

7 THIAGO H. F. NOVO B A 1 C B A 1 B X D 1 1 X 4 

 

 
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Número do 

item 
Habilidade 

1 

Compreender a relação entre uma fração e a representação decimal de um número, 

sabendo realizar de modo significativo às operações de adição, subtração, multiplicação 

e divisão com decimais. 

2 
Compreender o significado dos números negativos em situações concretas, bem como 

das operações com negativos. 

3 
Compreender a ideia de medida de um ângulo, sabendo operar com medidas de ângulos 

e usar instrumentos geométricos para construir e medir ângulos. 

4 

Reconhecer e saber utilizar o conceito de razão em diversos contextos 

(proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem, etc.), bem como na construção de 

gráficos de setores. 

5 
Compreender e identificar simetria axial e de rotação nas figuras geométricas e nos 

objetos do dia a dia. 

6 
Saber realizar de modo significativo às operações de adição, subtração, multiplicação e 

divisão de números negativos. 

7 
Saber realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações, 

compreendendo o significado das operações realizadas. 

8 

Reconhecer e saber utilizar o conceito de razão em diversos contextos 

(proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem, etc.), bem como na construção de 

gráficos de setores. 

9 
Saber resolver problemas variados envolvendo grandezas direta e inversamente 

proporcionais. 

10 
Compreender e identificar simetria axial e de rotação nas figuras geométricas e nos 

objetos do dia a dia. 

11 
Conhecer alguns procedimentos para a resolução de uma equação: equivalência e 

operação inversa. 

12 Saber fazer a transposição entre a linguagem corrente e a linguagem algébrica. 
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13 

Compreender a relação entre uma fração e a representação decimal de um número, 

sabendo realizar de modo significativo às operações de adição, subtração, multiplicação 

e divisão com decimais. 

  

 

 

 

 
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Número do item Habilidade 

1 Saber expressar de modo significativo à solução de equações e inequações de 1° grau. 

2 
Conhecer as propriedades de potências e saber realizar de modo significativo às operações 

com potências. 

3 Compreender a ideia de número racional em sua relação com frações e as razões. 

4 
Compreender a ideia de número racional em sua relação com frações e as razões. Saber 

manipular as diversas representações dos números racionais e representá-los na reta real. 

5 
Relacionar as linguagens algébrica e geométrica, sabendo traduzir uma delas na outra, 

particularmente no caso dos produtos notáveis. 

6 
Compreender situações problema que envolve proporcionalidade, sabendo representá-las 

por meio de equações ou inequações. 

7 Saber resolver sistemas lineares de duas incógnitas pelos métodos da adição e da 

   Avaliação Diagnóstica de Matemática - 1º sem - 8º ano - 2014 

   Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 8º ano    15 Total de alunos que fizeram a prova N° de 

erros Nº Aluno     Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 BEATRIZ O. DO 

NASCIMENTO 1 B 1 1 1 C 1 X NR X NR 1 X 7 

2 BIANCA DA S. SIMPLÍCIO D 1 B B 1 C A 1 B X D 1 NR 9 

3 GABRIEL BENTO DE 

OLIVEIRA 1 C 1 B C C C P NR X 1 B X 10 

4 GUSTAVO H. SILVA D 1 1 1 B 1 A X 1 X A 1 NR 7 

5 LAIANE DE S. 

FRACISCATO D NR 1 C D D 1 X B X D B NR 11 

6 LOYLTON COSTA 

SANTOS 1 D 1 B C B D P A X A C NR 11 

7 LUIS GUILHERME L. 

ANDRADE 1 B 1 B 1 B A 1 C X 1 D 1 7 

8 MAIRA C. C. V. DA SILVA 1 C 1 D 1 C 1 1 C X C 1 X 7 

9 MARIANA P. CONTIN 1 1 1 C D C 1 1 C X C C 1 7 

10 MURILO L. DA SILVA 1 B A 1 D C 1 P C X 1 D NR 9 

11 VINICIUS DOS SANTOS 

LIMA A 1 C B A B C 1 C 1 C D X 10 

12 VITOR M. RODRIGUES D 1 1 D B D D 1 C X C B X 10 

13 WENDER GABRIEL D B 1 1 C C C X C X A 1 X 10 
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substituição. 

8 
Conhecer as condições que fazem com que uma razão entre inteiros possa se expressar por 

meio de dízimas periódicas. Saber calcular a fração geratriz de uma dízima. 

9 
Compreender situações problema que envolve proporcionalidade, sabendo representá-las 

por meio de equações ou inequações. 

10 Saber expressar de modo significativo à solução de equações e inequações de 1° grau. 

11 
Compreender e usar o plano cartesiano para a representação de pares ordenados, bem como 

para a representação das soluções de um sistema de equações lineares. 

12 
Reconhecer o teorema de Tales como forma de ocorrência da ideia de proporcionalidade, 

na solução de problemas em diferentes contextos. 

13 Compreender o teorema de Pitágoras, utilizando na solução de problemas em diferentes 

contextos. 

 

 

   Avaliação Diagnóstica de Matemática - 1º sem - 9º ano - 2014 

   Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 9º ano    15 Total de alunos que fizeram a prova N° de 

erros Nº Aluno     Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ANA LÚCIA D B D 1 1 X 1 1 A X 1 D C 9 

2 ARIANE AP. D B A X C P 1 1 A NR 1 C C 10 

3 CHARLES JESUS A A D X B P B B C NR D B 1 12 

4 ERIK SIMPLÍCIO  B D A NR 1 X 1 1 A NR 1 C A 9 

5 FABILAINE A. 1 1 D 1 1 X 1 B A X B 1 D 8 

6 IGOR DE SOUSA B 1 1 1 1 P 1 1 D X A B C 7 

7 LOYANE COSTA D D A X 1 X C A A NR B 1 D 11 

8 MARIA JAQUECIANE 1 A 1 1 D P 1 1 C X B C C 8 

9 MATEUS AP. B A 1 1 C X 1 B A X 1 1 1 7 

10 RAFAELA C. A B A 1 C X 1 1 D X A C C 10 

11 REGINALDO B B A X B X 1 D A X A 1 D 11 

12 WELDJA 1 A D X D X 1 D C X C C C 11 

13 DEIBISSON D B 1 X 1 X 1 1 1 X C C 1 7 
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   Avaliação Diagnóstica de Matemática - 1º sem - 1º ano - 2014 

   Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 1º ano    15 Total de alunos que fizeram a prova N° de 

erros Nº Aluno     Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 AIRA VON A. DA SILVA D C C D X 1 C 1 X 1 1 B 8 

2 ALEX SOARES GODOY C D A D NR A 1 B X C A 1 10 

3 CRISLAINE A. DA SILVA 1 D A 1 X B 1 B NR C 1 B 8 

4 DANIELE A. DA S. BENTO D D B 1 X B D D X 1 D A 10 

5 ELAINE L. SILVA 1 D B A X 1 1 C P 1 1 A 7 

6 FLÁVIO A. DOS S. 

CORDEIRO C 1 B B X C B D X C A B 11 

7 IEZA F. DOS SANTOS D D 1 1 X B B C X B 1 B 9 

8 LOURIEDSON C. DOS 

SANTOS D 1 A D NR B D D X 1 1 A 9 

9 RAMUILA B C. DA SILVA D B C D NR C 1 1 X 1 1 B 8 

10 RITA DE C. S. FERNANDES A D 1 D X C 1 B X A 1 B 9 

11 SILVANIO LIMS DA SILVA 1 D A B X B C 1 NR A D B 10 

 

 
1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Número do 

item 
Habilidade 

1 Saber representar os números reais na reta numerada. 

2 Saber realizar de modo significativo às operações de radiciação e potenciação. 

3 
Reconhecer e utilizar em contextos práticos as relações de proporcionalidade direta entre 

duas grandezas. 

4 Resolver equações quadráticas. 

5 Compreender a resolução de equações quadráticas e saber utilizá-las em contextos práticos. 

6 
Saber reconhecer a semelhança entre figuras planas a partir da igualdade das medidas dos 

ângulos e da proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes. 

7 
Identificar triângulos semelhantes e resolver situações problema envolvendo semelhança 

de triângulos. 

8 Aplicar o teorema de Pitágoras na resolução de problemas em diversos contextos. 

9 Aplicar o teorema de Pitágoras na resolução de problemas em diversos contextos. 

10 
Compreender o significado das razões trigonométricas fundamentais e saber utilizá-las 

para resolver problemas em contextos diversos. 

11 
Compreender o significado do π como uma razão e sua utilização no cálculo do perímetro 

e da área do círculo. 

12 Saber resolver problemas envolvendo processos de contagem (princípio multiplicativo). 
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2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Número 

do item 
Habilidade 

1 
Saber reconhecer padrões e regularidades em sequências numéricas ou de imagens, expressando-

as matematicamente quando possível. 

2 
Compreender a construção do gráfico de funções do 1° grau, sabendo caracterizar crescimento, 

decrescimento e taxa de variação. 

3 

Compreender a construção do gráfico de funções de 2° grau como expressões de 

proporcionalidade entre uma grandeza e o quadrado da outra, sabendo caracterizar os intervalos 

de crescimento, os sinais da função e o valores extremos. 

4 
Saber utilizar em diferentes contextos as funções de 1° e de 2° graus, explorando especialmente 

problemas de máximos e mínimos. 

5 Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. 

6 Saber resolver equações e inequações simples, usando propriedades de potências e logaritmos. 

7 
Saber usar de modo sistemático relações trigonométricas fundamentais entre os elementos de 

triângulos retângulos, em diferentes contextos. 

8 
Conhecer algumas relações trigonométricas fundamentais em triângulos não retângulos, 

especialmente a Lei dos Senos e a Lei dos Cossenos. 

9 
Saber aplicar as propriedades dos polígonos regulares no problema da pavimentação de 

superfícies. 

10 
Visualizar as formas espaciais a partir de suas representações planas, tais como vistas e 

planificações. 

11 
Saber utilizar em diferentes contextos as funções de 1° e de 2° graus, explorando especialmente 

problemas de máximos e mínimos. 

12 
Saber usar de modo sistemático relações trigonométricas fundamentais entre os elementos de 

triângulos retângulos, em diferentes contextos. 

 

 

 

 

 

   Avaliação Diagnóstica de Matemática - 1º sem - 2º ano - 2014 

   Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 2º ano    15 Total de alunos que fizeram a prova N° de 

erros Nº Aluno     Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 GILVAN M. COSTA A B D 1 1 B 1 C A B NR P 9 

2 MARIANA J. G. RIZZATTO B C 1 A 1 B C A 1 A NR NR 9 

3 MISAEL F. DA SILVA D B 1 1 B D 1 C 1 D P NR 8 

4 SARA REGINA M. 

PEREIRA 
1 B D B B C C 1 1 A NR NR 9 

5 SUELI B. DA SILVA A C 1 B C B A B 1 D X NR 10 
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3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Número 

do item 
Habilidade 

1 

Compreender os raciocínios combinatórios aditivos e multiplicativos na resolução de 

situações problema de contagem indireta do número de possibilidades de ocorrência de um 

evento. 

2 
Saber resolver equações e inequações trigonométricas simples, compreendendo o significado 

das soluções obtidas, em diferentes contextos. 

3 Saber resolver e discutir sistemas de equações lineares pelo escalonamento de matrizes. 

4 

Saber construir o gráfico de funções trigonométricas como f(x) = a . sen (bx) + c, a partir do 

gráfico de y = sen (x), compreendendo o significado das transformações associadas aos 

coeficientes a, b e c. 

5 

Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 

(comprimentos, áreas e volumes) de sólidos como o prisma e o cilindro, utilizando-os em 

diferentes contextos. 

6 
Compreender o significado das matrizes e das operações entre elas na representação de 

tabelas e de transformações geométricas do plano. 

7 
Saber calcular probabilidades de eventos em diferentes situações problema, recorrendo a 

raciocínios combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicação de fórmulas especiais. 

8 

Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 

(comprimentos, áreas e volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone, utilizando-os em 

diferentes contextos. 

9 
Conhecer e saber utilizar as propriedades simples do binômio de Newton e do triângulo de 

Pascal. 

10 

Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 

(comprimentos, áreas e volumes) de sólidos como o prisma e o cilindro, utilizando-os em 

diferentes contextos. 

11 

Saber construir o gráfico de funções trigonométricas como f(x) = a . sen (bx) + c, a partir do 

gráfico de y = sen (x), compreendendo o significado das transformações associadas aos 

coeficientes a, b e c. 

12 

Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 

(comprimentos, áreas e volumes) da esfera e de suas partes, utilizando-os em diferentes 

contextos. 
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Conteúdos a serem trabalhados em Matemática 

6º Ano 
 Composição e decomposição de figuras; 

 Operações inversas; 

 Unidade de tempo; 

 Perímetros e áreas; 

 Porcentagem; 

 Frações – significado; 

 Gráficos – interpreção; 

 Números decimais Problemas; 
7º Ano 

 Perímetros e áreas; 

 Múltiplos e  divisores; 

 Equivalência e operações com frações; 
 Números decimais, 
 Transformações de frações em decimal e vice versa; 
  Medidas de Tempo; 

 

   Avaliação Diagnóstica de Matemática - 1º sem - 3º ano - 2014 

   Nome da Escola: Prof.ª Maria Conceição Aparecida Basso 

Turma: 3º ano    15 Total de alunos que fizeram a prova N° de 

erros Nº Aluno     Itens da Avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ARIADNE A. PENA 1 D 1 C NR 1 B D 1 1 NR C 7 

2 CAROLINE C B D D NR 1 B D 1 D NR A 10 

3 DANIKERLE FERREIRA 1 C A D X C B A B A NR 1 10 

4 ELIVELTON L. SILVA 1 C 1 D NR A A A B D X D 10 

5 GABRIEL N. BORIN 1 1 1 1 X D A 1 B B NR D 7 

6 IGOR H. T. SILVA C C 1 B NR C A 1 B A NR C 10 

7 IGOR T. DA SILVA C C 1 C NR D B 1 B 1 NR C 9 

8 JEFERSON H. MOREIRA C C 1 C X D B A B D NR C 11 

9 LUIS AUGUSTO 1 C D D NR 1 A D B D NR D 10 

10 MAURO J. A. DE CASTRO 1 D 1 D X D 1 B A D NR D 9 

11 MIRLENA B. DOS 

SANTOS 1 B D D X D B A B C X A 11 

12 PAULO KENJI N. BASSI C 1 1 D X D A 1 B A NR 1 8 

13 ROBERTA DOS S. LIMA C B B C NR D A D B B NR D 12 

14 VICTOR V. P. SANTOS 1 1 1 D NR C A D 1 B X D 8 
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8º Ano 
 Operações com números negativos; 

 Razão; Proporcionalidade; 

 Simetria; 

 Operações com Frações; 

 Equações do 1º grau; 

 Transposição entre a linguagem corrente e a linguagem algébrica; 

 Operações com Frações; 

 Operações com números decimais; 

 Transformações de frações em decimal e vice versa; 
 

9º Ano 
 

 Equações do 1º grau; 

 Potencia; propriedades e operações; 

 Razão e Proporcionalidade; 

 Reta real – Localização; 

 Produtos notáveis; 

 Plano cartesiano – Sistemas; 

 Teoremas de Pitágoras; 

 Teorema de Tales; 

 Perímetro;  

 
1º Ano 

 

 Reta Real – Localização; 

 Operações com potenciação e radiação; 

 Proporcionalidade; 

 Equações quadráticas – Problemas; 

 Semelhança; 

 Teorema de Pitágoras; 

 Razões trigonométricas; 

 Principio multiplicativo (análises combinatórias); 
 

2º Ano 
 Sequencias numéricas; 

 Função de 1º grau - Gráficos; 

 Função de 2º grau - Maximo e mínimo; 

 Função exponencial – Propriedades; 

 Potências: Propriedades; 
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 Relações trigonométricas; 

 Cubo vista, perspectiva e planificação; 

 

3º Ano 

 

 Funções de 1º e 2º grau, relativas ao gráfico, crescimento, decrescimento, valores 
máximo e mínimo; 

 Funções trigonométricas; 

 Resolução de problemas envolvendo razões trigonométricas; 

 Polinômios; 

 Sistemas lineares; 

 Resolução de problemas envolvendo equações de 1º e 2º grau; 

 Resolução de problemas envolvendo porcentagem; 

 Resolução de situações-problema em diferentes contextos, envolvendo sistemas 
lineares até 3ª ordem. 
 

Procedimentos Metodológicos 
As aulas são organizadas por atividade e/ou situações-problema visando à 

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 e constante no Currículo do Estado de 
São Paulo.  
 Uma das dificuldades relatadas e confirmadas envolve a resolução de situações-
 problemas, pois, às vezes, o raciocínio do estudante não se adéqua ao do professor. 
Perante essa problemática, sugiro formas flexíveis de avaliar com os alunos essa 
característica, permitindo a utilização de seus próprios fundamentos, pontuando os acertos, 
diagnosticando e corrigindo os erros, caso necessário. 
 Essa atitude garante ao aluno, maturidade e respeito, pois o ideal resolutivo, mesmo 
sendo diferente daquele apresentado pelo professor, está correto dentro dos parâmetros da 
Matemática. Isso somente reforça a ideia de que a Matemática se utiliza de inúmeros 
meios para a determinação de resultados unicamente iguais. 

 Alguns procedimentos são permanentes, ou seja, acontece em todas as aulas, na 
seguinte ordem, valendo os mesmos para atender um único aluno: 
1º - Proposição de atividade e/ou situação-problema, cálculos exatos e estimativos de 
natureza, individualmente adequada ao propósito de abordar o conteúdo necessário o 
levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos antes da inserção dos conteúdos. 
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 (nem sempre dá para atender todos em todas as atividades, 
selecionando alguns) 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 
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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 - Se entre as resoluções dos alunos não apareceu nenhuma resolução convencional, 
agora é hora de explicar como se utiliza à linguagem matemática para se obtiver uma 
comunicação precisa e objetiva.   
5º - Atendimento individualizado do professor nas carteiras e principalmente a intervenção 
do professor auxiliar para aqueles alunos com maior dificuldade de aprendizagem e que 
não compreenderam o sistema; 
6º - Apresentações seguidas de resoluções contextualizam as diferentes formas de 
resolver uma questão, possibilitando a todos compartilharem as técnicas utilizadas na 
resolução, promovendo de forma democrática a melhor maneira de buscar soluções para 
as situações de aprendizagens. 
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REGIMENTO ESCOLAR – 2011 - 2013 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Capítulo I 
DA CARACTERIZAÇÃO 

Artigo 1° - Denomina-se Escola Estadual Profª Maria Conceição Aparecida Basso, com 
sede a Rua das Américas, 729 – Distrito de Brasitânia – CEP 15.617.000 no município de 
Fernandópolis, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Estado dos Negócios da Educação e jurisdicionada a Diretoria de Ensino de Fernandópolis 
criada pelo Decreto de 05/05/52, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 
25/05/52. 

Capítulo II 
DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Artigo 2° - A educação Escolar, 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. 
Artigo 3° - Os objetivos da escola convergem para os fins mais amplos da Educação 
Nacional, expressos na lei nº9394, de 20 de dezembro de 1996 e demais normas 
complementares. 
Artigo 4º - São objetivos permanentes da escola: - 

I. Alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga 

horária e as condições materiais do Estabelecimento. 

II. Encorajar os alunos a pensarem ativa, crítica e autonomamente; 

III. 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; 

IV. Conscientizar o aluno que o trabalho humaniza e ao mesmo tempo aliena o 

homem, e que essa superação só será possível através da apropriação do 

conhecimento; 

V. O diálogo como fator importante no desenvolvimento dos princípios da 

igualdade, justiça e fraternidade; 

VI. Garantir a apropriação de conteúdos científicos que tenham ressonância na 

vida dos alunos; 
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VII. Propiciar aos alunos o domínio de competências que permitam sua 

participação, nas múltiplas e complexas atividades exigidas pela vida moderna, 

na dimensão sócio-política, cultural e produtiva. 

VIII. Vivenciar situações de exercício através das relações democráticas 

estabelecidas dentro da escola e dos conteúdos trabalhados nas diversas 

disciplinas; 

IX. Instituir o respeito como condição favorável de convivência com as diferenças 

individuais, de turmas, de idades, de papéis, de funções, e de idéias; 

X. Organizar os ATPCs de forma a constituírem momentos de estudo e reflexão 

coletiva da prática educativa; 

XI. Oferecer condições para que os professores, direção e funcionários se 

atualizem através de cursos de capacitação; 

XII. Propiciar a participação da comunidade no processo educativo, desde as 

opções para o uso dos recursos financeiros, até a avaliação e reformulação do 

Projeto Político Pedagógico. 

XIII. Valorizar o Conselho de Escola, APM e Grêmio Estudantil como instâncias de 

participação; 

XIV. Propiciar a integração de conteúdos curriculares, caminhando para um ensino 

na perspectiva interdisciplinar; 

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

Propor ações que venham sanar os problemas e obstáculos surgidos antes e durante 
os cursos, referentes à frequência, adaptação de alunos e lacunas de aprendizagem; 
XVI. Oferecer assistência escolar, higiênica e alimentar aos alunos; 

XVII. Promover campanhas educativas e de prevenção de doenças; 

XVIII. Formar leitores, desenvolver o hábito de estudos e o gosto pela leitura, assim 

como valorizar o cumprimento das normas de convivência coletiva; 

XIX. Estabelecer objetivos relativos ao domínio motor, cognitivo e sócio-afetivo, 

reconhecendo a interdependência desses aspectos no desenvolvimento 

humano; 

XX. Incentivar a frequência e a permanência do aluno na escola; 
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XXI. Propor ações de aprofundamento curricular, nas diversas áreas do 

conhecimento, objetivando garantir ao aluno: 

> O domínio da língua, com ênfase no caráter social da linguagem verbal, com 
predominância de atividade de leitura, interpretação e produção de 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; 
> A compreensão do espaço geográfico na sua totalidade, envolvendo a sociedade e a 
natureza de sua dinâmica, enquanto recurso do qual a coletividade se apropria por meio do 
trabalho; 
> A compreensão da realidade sócio-histórico-temporal a fim de poder intervir nessa 
sociedade visando a formação de um cidadão crítico e consciente de sua cidadania; 
> O contato permanente com a arte, em suas diferentes linguagens: visual, musical e 
cênica. 
Artigo 5º - A educação básica nos níveis de ensino mantidos por essa Unidade Escolar 
visa: 
Ensino Fundamental 
I) 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 
o exercício consciente da cidadania; 
II) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrito 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. 
VI) a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
VII) a preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, de modo a ser capaz de 
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
VIII) o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IX) a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
§ 1° O currículo do Ensino Médio observará as seguintes diretrizes, em consonância com o 
artigo 36 da LDB/96: 
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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 – incluíra uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela 
comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da 
instituição. 
§ 2° - 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. 

Capítulo III 
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

Artigo 6º - A Unidade Escolar, funciona em prédio próprio do Estado e conta com salas de 
aulas próprias, com laboratório de Informática e de Ciências, sala para reuniões de 
professores, quadra esportiva, sala de leitura e parte administrativa. 
Artigo 7° - Todos os ambientes da Escola estão devidamente mobiliados e equipados com 
materiais didáticos e pedagógicos respectivos, para os níveis de ensino oferecidos, da 
educação básica. 
Artigo 8° - A escola oferece a educação básica na seguinte conformidade: - 
I – Ciclo – I – Ensino Fundamento – Período Integral; 
II – Ciclo – II – Ensino Fundamental – Período Integral; 
III – Ciclo – III – Ensino Fundamental – Período Integral 
IV – Ensino Médio Noturno. 
§ 1° O Ensino Fundamental – Ciclo I e II funcionam com uma carga horária mínima de 800 
horas anuais e o Ensino Médio Noturno funciona com uma carga horária mínima de 800 
horas anuais, ministradas em, no mínimo 200 (duzentos) dias de trabalho escolar efetivo. 
§ 2° Esta carga horária mínim acima, poderá ser superior, por determinação da Secretaria 
da Educação. 
§ 3° Consideram-se de efetivo trabalho escolar os dias em que forem desenvolvidas 
atividades regulares de aulas ou outras programações didático-pedagógicas, planejadas 
pela escola, desde que contem com a presença de professores e com a freqüência 
controlada dos alunos. 
§ 4° Para o cumprimento da Carga Horária prevista em lei, o tempo de intervalo entre uma 
e outra aula, assim como, o destinado aos intervalos, serão considerados como atividades 
escolares e computados na Carga Horária diária da classe ou, proporcionalmente, na 
duração da aula de cada disciplina. 

TÍTULO II 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Capítulo I 
DOS PRINCÍPIOS 

Artigo 9°- Para melhor execução de sua finalidade, a gestão democrática na escola far-se-
à  mediante a: 
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I – participação dos profissionais da escola na elaboração, implementação e avaliação da 
Proposta Pedagógica; 
II – participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, direção, professores, 
pais, alunos e funcionários, nos processos consultivos e decisórios, através do Conselho 
de Escola e Associação de Pais e Mestres; 
III – autonomia na gestão pedagógica, administrativa e financeira, respeitadas as diretrizes 
e normas vigentes; 
IV – transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros 
garantindo-se a responsabilidade e o zelo comum na manutenção e otimização do 
uso,aplicação e distribuição adequada dos recursos públicos; 
V – valorização da escola enquanto espaço privilegiado de execução do processo 
educacional; 
VI – valorização dos profissionais da escola, no desempenho dos seus trabalhos; 
VII – respeito e valorização mútua na escola, entre alunos, professores, funcionários e pais 
de alunos. 
Artigo 10 – A autonomia da escola, em seus aspectos administrativos, financeiros e 
pedagógicos, entendidos como mecanismos de fortalecimento da gestão a serviço da 
comunidade, será assegurada mediante a: 

I- capacidade da escola em formular, implementar e avaliar, coletivamente sua 

Proposta Pedagógica e seu Plano de Gestão; 

II- constituição e funcionamento do Conselho de Escola,  dos Conselhos de Classe, 

da Associação de Pais e Mestres e do Grêmio Escolar; 

III- participação da comunidade escolar, através do Conselho de Escola, nos 

processos de escolha ou indicação de profissionais para o exercício de funções, 

respeitada a legislação vigente; 

IV- administração dos recursos financeiros, através da elaboração e execução do 

respectivo plano de aplicação, devidamente aprovado pelos órgãos ou 

instituições escolares competentes, obedecendo a legislação específica para 

gastos e prestação de contas de recursos públicos. 

V- Valorização da autonomia e competência dos profissionais da escola, na tomada 

de decisões, inerentes ao cargo ou a função. 

Capítulo II 
DAS INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

Artigo 11 – As instituições auxiliares terão a função de aprimorar o processo de 
construção da autonomia da escola e as relações de convivência intra e extra-escolar. 
Artigo 12 – A escola contará com as seguintes instituições auxiliares criadas por leis 
específicas: 
I – Associação de Pais e Mestres; 
II – Grêmio Estudantil. 
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Parágrafo Único: a direção da Escola garantirá a articulação da Associação de Pais e 
Mestres com o Conselho de Escola e criará condições para a organização do Grêmio 
Estudantil. 
Artigo 13 – Todos os bens de escola e de suas instituições juridicamente constituídas 
serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e cópia de seus registros 
encaminhados anualmente ao órgão da administração local. 

Capítulo III 
DOS COLEGIADOS 

Artigo 14 – A escola contará com os seguintes colegiados: 
I – Conselho de Escola, constituído nos termos da legislação vigente; 
II – Conselho de Classe constituído nos termos deste regimento. 

Seção I 
DO CONSELHO DE ESCOLA 

Artigo 15 – 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. 
Artigo 16 – O Conselho de Escola tomará suas decisões, respeitando os princípios e 
diretrizes da política educacional, da Proposta Pedagógica da escola e a legislação 
vigente. 
Artigo 17 – O Conselho de Escola poderá instituir comissões e subcomissões, com a 
finalidade de auxiliar a dinamização da convivência escolar. 
Artigo 18 – A composição e atribuições do Conselho de Escola estão definidas em 
legislação específica. 

Seção II 
DOS CONSELHOS DE CLASSE/ANO/SÉRIE 

Artigo 19 – Os Conselhos de classe/ano/série, 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 sequência dos conteúdos curriculares de cada classe; 
IV – orientar o processo de gestão do ensino. 
Artigo 20 – Os Conselhos de Classe/ano/série serão constituídos pelo Diretor da 
Escola, que o preside, pelo Professor Coordenador, pelos Professores que lecionam 
nas respectivas classes e por Alunos de cada classe independentes da idade. 
§ 1° - O Diretor da Escola, poderá delegar a presidência dos Conselhos de 
Classe/ano/série ao Vice-Diretor, ao Professor Coordenador ou a qualquer um dos seus 
membros docentes. 
Artigo 22 – Os Conselhos de Classe/série/ano deverão discutir, analisar e tomar 
decisões sobre assuntos pertinentes à avaliação, promoção, recuperação, reforço e 
retenção de alunos. 
Artigo 23 – Os Conselhos de Classe/série/ano tem as seguintes atribuições: 
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I – apresentar informações sobre os alunos, salientado aspectos que envolvam o 
aproveitamento escolar, interesse de participação, frequência, 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 insuficientes e as possíveis causas; 
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. 
Parágrafo Único – As discussões dos Conselhos de Classe/série/ano devem ser 
comunicadas aos pais ou responsáveis para que estes possam estar cientes e ao 
mesmo tempo, acompanharem o rendimento escolar do aluno. 

Capítulo IV 
DAS NORMAS DE GESTÃO E CONVIVÊNCIA 

Artigo 25 – As normas de gestão e convivência visam orientar as relações profissionais 
e interpessoais que ocorrem no âmbito da escola e se fundamentam na relação 
direito/deveres pelos princípios da responsabilidade, tolerância, solidariedade, ética, 
pluralidade cultural, autonomia, gestão democrática e compromisso com a Proposta 
Pedagógica. 
Artigo 26 – As normas de gestão e convivência serão elaboradas com a participação 
representativa dos envolvidos no processo educativo com os pais, alunos, professores, 
funcionários e contemplarão, no mínimo: 
I – os princípios que regem as relações profissionais e interpessoais; 
II – os direitos e deveres dos participantes do processo educativo; 
III – as formas de acesso e utilização coletiva dos diferentes ambientes escolares; 
IV – a responsabilidade individual e coletiva na manutenção de equipamentos, 
materiais, salas de aula e demais ambientes. 
Artigo 27 – Nos casos graves de descumprimentos de normais será ouvido o Conselho 
de Escola que decidirá sobre as penalidades, ou o encaminhamento do caso às 
autoridades competentes. 
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Parágrafo Único – O Conselho de Escola poderá ser auxiliado nas suas atribuições em 
questões de Normas de Gestão e Convivência por uma comissão de Disciplina e Ética 
solicitada pela direção, ou mesmo pelo próprio Conselho de Escola. 
Artigo 28 – Nenhuma penalidade poderá ferir as normas que regulamentam as funções 
do servidor público, e/ou os direitos dos alunos, de acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, salvaguardados: 
I - o direito à ampla defesa e recurso a órgãos superiores, quando for o caso; 
II - assistência dos pais ou responsáveis, no caso de aluno com idade inferior a 18 
anos; 
III – o direito do aluno a continuidade de estudos, no mesmo ou em outro 
estabelecimento público. 
Artigo 29 – As sanções e penalidade serão aplicadas em consonância com a legislação 
vigente que disciplina a vida funcional dos funcionários e servidores. 
§ 1° - As  sanções e penalidade serão aplicadas pelo Diretor de Escola, depois de 
quantificadas e qualificadas pelo Conselho de Escola, precedida de investigação e 
amplo direito de defesa do apenado. 
§ 2º - Toda e qualquer sanção, são passíveis de recurso. 

Seção I 
DOS DIREITOS E DEVERES COMUNS À DIREÇÃO, CORPO DOCENTE E 

FUNCIONÁRIOS 
Artigo 30 – Além dos direitos decorrentes da legislação específica, são assegurados à 
direção, docentes e funcionários: - 
I – O direito à realização humana e profissional; 
II – O direito ao respeito e a condições dignas de trabalho; 
III – O direito de recurso à autoridade superior. 
Artigo 31 – Ao diretor, docentes e funcionários caberá, por outro lado, além do que for 
previsto na legislação: 
I – assumir integralmente as responsabilidades e deveres decorrentes de seus direitos e 
de suas funções; 
II – cumprir seu horário de trabalho, reuniões e período de permanência na escola; 
III – manter com seus colegas um espírito de colaboração e amizade. 
Artigo 32 – Aos diretores, docentes e funcionários, quando incorrerem em desrespeito, 
negligência ou revelarem incompetência ou incompatibilidade com as funções que 
exercem, caberão a penas disciplinares previstas na Lei n° 10.261/68. 

Seção II – DOS DIREITOS, DEVERES E REGIME DISCIPLINAR DO CORPO 
DISCENTE 
Subseção I 

DOS DIREITOS 
Artigo 33- Serão resguardados aos discentes todos os direitos previstos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente e demais legislação permanente. 
Artigo 34 – Além dos direitos acima mencionados são direitos do aluno na Escola: 
I – ser respeitado e valorizado por parte de toda comunidade escolar; 
II – ter assegurado as condições de aprendizagem, propiciando-lhe ampla assistência 
por parte do professor; 
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III – tomar ciência dos resultados das avaliações de aprendizagem e recorrer, se 
necessário, dos resultados da avaliação do seu desempenho; 
IV – ter direito de ampla defesa em questões que envolvam sanções e punições; 
V – ser respeitado em suas idéias e convicções religiosas, políticas e sociais, desde que 
não atentem contra a moral, os bons costumes, disciplina e organização da Escola; 
VI – ter assegurado boas condições de aprendizagem, devendo ser-lhe propiciada 
ampla assistência por parte do professor e da escola e acesso aos recursos materiais e 
didáticos da Escola; 
VII – ser ouvido em suas queixas ou reclamações e ser orientado em suas dificuldades; 
VIII – reunir-se com os seus pares, para organização de agremiações e campanhas de 
cunhado educativo, em consonância com o estabelecido pela Escola e aprovado 
previamente pelo Diretor da Escola. 

Subseção II 
DOS DEVERES 

Artigo 35 – São deveres dos discentes: - 
I – comparecer pontualmente às aulas ou a outras atividades programadas pelo 
professor ou pela escola, devidamente uniformizado e munido do material escolar, 
admitindo-se atraso nos casos expressamente justificados pelos seus pais ou 
responsáveis; 
II – incumbir-se das obrigações que lhe forem atribuídas pela Direção e pelos 
professores; 
III – atuar com responsabilidade na execução de trabalhos, exercícios, avaliações e 
demais atos escolares; 
IV – contribuir para o prestígio da Escola; 
V – cooperar para a boa manutenção das condições dos móveis, equipamentos e 
material escolar, concorrendo também para a manutenção das condições de asseio do 
edifício da Escola e de suas dependências; 
VI – indenizar os danos que der causa, tanto para a Escola, como para os docentes, 
servidores e colegas; 
VII – não portar material que atente ou represente perigo para a saúde, segurança e 
integridade física e moral de outrem; 
VIII – ter adequado comportamento social, concorrendo sempre, onde quer que se 
encontre, para a elevação do seu próprio conceito e também o da escola, fortalecer o 
espírito patriótico e a responsabilidade democrática; 
IX – eximir-se de participar de movimentos de indisciplina coletiva, agressões verbais e 
físicas o que caberá a providência de Ocorrência Policial; 
X – cumprir as normas da instituição escolar; 
XI – submeter à apreciação da Direção, a realização de atividades de iniciativa pessoal 
ou de grupos, no âmbito da Escola; 
XII – não fazer uso de vestimentas ou objetos (celulares e demais equipamentos 
eletrônicos) que prejudicam o bom desenvolvimento das aulas; 
XIII – cumprir as Normas de Gestão e Convivência. 

Subseção II 
DO REGIME DISCIPLINAR 
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Artigo 36 – Fica vedado ao aluno: 
I – entrar ou sair da classe sem a permissão do professor, ou transitar pelas 
dependências da escola; 
II – retirar-se da Escola sem permissão; 
III – desrespeitar o professor dentro da classe, impedindo-o de desenvolver a sua aula a 
contento dos demais; 
IV – participar da aula, sem o material escolar devido e não estar em dia com as 
obrigações e trabalhos escolares exigidos; 
V – veicular ideias políticas de qualquer natureza e fazer proselitismo religioso; 
VI – promover ou participar de movimentos que resultem em falta coletiva às atividades 
da escola; 
VII – provocar tumulto dentro e fora da Escola; 
VIII – praticar, dentro da escola, atos atentatórios à moral e aos bons costumes; 
IX – fumar nas dependências de Escola ou fazer uso de outros produtos que causam 
dependência física; 
X – praticar atos que impliquem na segurança física e material, expondo o pessoal da 
escola em perigo e causando danos ao patrimônio escolar; 
XI – convivência desarmoniosa com seus colegas; 
XII – comporta-se inadequadamente na fila da merenda e não colocar, em lugar 
apropriado às sobras dos alimentos, pratos e talheres; 
XIII – comparecer à escola indevidamente trajado e quando isso ocorrer poderá, por 
decisão da direção, ter a opção de ir trocar de roupa e voltar às aulas. 
Artigo 37 – O não cumprimento ou a não observância do disposto neste regimento 
escolar, sujeita o aluno às penalidades abaixo expostas, assegurando ao mesmo, o 
amplo direito de defesa. 
Parágrafo Único: As penalidades que impliquem em transferência do aluno, serão 
precedidas de um processo de averiguação preliminar dos fatos. 
Artigo 38 – As medidas disciplinares serão aplicadas de acordo com a gravidade das 
faltas ou infrações, na seguinte conformidade: 
I – admoestação verbal; 
II – exclusão de aulas, para o restabelecimento da ordem; 
III – advertência por escrito e enviada aos pais ou responsáveis para ciência e 
providências necessárias; 
IV – suspensão temporária de todas as atividades por um dia; 
V – suspensão temporária de todas as atividades, de dois e no máximo de cinco dias; 
VI – transferência compulsória em caso de falta grave ou reincidência. 
§ 1º - Considera-se falta grave aquela que por sua natureza, coloque em risco a 
integridade física ou moral das pessoas, acarrete prejuízos de grande monta para os 
bens patrimoniais e prestígio da escola, 
§ 2º - Todas as medidas disciplinares serão tomadas respeitando-se o direito do aluno 
a: 
I – ampla defesa; 
II – recurso a órgãos superiores, quando for o caso; 
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III – assistência dos pais ou responsáveis, no caso de aluno com idade inferior a 18 
anos; 
IV – continuidade de estudos no mesmo ou outro estabelecimento de ensino; 
§ 3º - Toda medida disciplinar aplicada será comunicada aos pais ou responsáveis. 
§ 4º - A penalidade prevista no inciso VI será precedida de averiguação preliminar, e 
amplo direito de defesa ao aluno, sendo que, se menor de dezoito anos, a escola 
comunicará ao Conselho Tutelar a decisão tomada e junto com este, propiciará uma 
vaga em outra escola pública, com o apoio da Diretoria de Ensino. 
§ 5º - As penalidades previstas no incisos V e VI serão aplicadas pelo Diretor da Escola. 
§ 6º - O Diretor de defesa poderá ser exercido pelo próprio aluno, se maior de 18 
(dezoito) anos, pelo pai ou responsável ou por profissional devidamente constituído. 
§ 7º - Toda a penalidade imposta ao aluno será comunicada aos pais ou responsáveis. 
§ 8° - A ocorrência de ato infracional no interior da escola será acompanhada de 
Boletim de Ocorrência Policial. 
Artigo 39 – A integração Família-Escola estará pautada em diretrizes e acordos 
mútuos: 
I – Toda medida disciplinar aplicada aos alunos será registrada em livro próprio e 
comunicada aos pais ou ao seu responsável que deverá comparecer à Escola até 
marcado pela direção; 
II – A presença do pai/responsável às reuniões bimestrais quando 
convidados/convocados será imprescindível para o acompanhamento e incentivo aos 
estudos da criança/adolescente , conforme o previsto na Lei Federal 8.069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 
III – O ressarcimento de todo e qualquer prejuízo causado pelo aluno ao prédio, 
mobiliário, material ou equipamento escolar, será de responsabilidade dos pais ou 
responsáveis; 
IV – Caberá aos pais/responsáveis comunicar a escola os casos de doença contagiosa 
na família e as faltas do aluno por 02(dois) dias ou mais; 
V – As avaliações, marcadas com antecedência pelo professor, só poderão ser 
realizadas posteriormente mediante atestado médico ou com justificativa fundamentada, 
apresentada no primeiro dia de retorno às aulas; 
VI – As saídas antecipadas do aluno só serão autorizadas com a presença de um 
responsável ou com pedido formalizado, (especificando que o mesmo sairá 
desacompanhado); 
VII – Todos os pais e ou responsáveis são sócios da APM – (Associação de Pais e 
Mestres) com o dever de eleger seus representantes na instituição; 
VIII – Os pais, alunos, professores e funcionários, quando eleitos por seus pares farão 
parte do Conselho de Escola, de natureza deliberativa e auxiliar da direção vários 
aspectos legais. 

Seção III 
DOS DIREITOS, DEVERES E REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

Subseção I – DOS DIREITOS 
Artigo 40 – São direitos do Corpo Docente: 
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I – utilizar-se dos recursos disponíveis na escola, necessários ao exercício de sua 
docência, mantendo-os conservados e em bom estado de uso; 
II – valer-se de técnicas e métodos pedagógicos para obter-se melhor rendimento de 
seus alunos, bem como adotar material didático adequado ao nível e condição sócio 
econômicos dos educandos; 
III – propor à Direção e/ou a coordenação pedagógica da Escola, medidas que levem, 
ao aprimoramento das técnicas e métodos de ensino, de avaliação e da disciplina 
escolar; 
IV – Opinar sobre programas, sua execução e estratégias utilizadas, manifestar-se nas 
reuniões e votar nas questões deliberativas; 
V – ser respeitado na missão de educador por todos os segmentos da escola e 
reciprocamente fazer-se respeitar; 

Subseção II 
DOS DEVERES 

Artigo 41 – São deveres dos professores: 
I – cumprir os horários escolares, estar presente na sala de aula antes do início da aula, 
só se retirando dela após o término da mesma; 
II – comparecer às reuniões para as quais for convocado, independente do seu horário 
de aulas; 
III – manter atualizados os conhecimentos relativos o seu componente curricular e 
utilizar-se de metodologia de ensino capaz de contribuir para o alcance dos objetos e 
proposta pedagógica do ensino; 
IV – manter a disciplina em sala de aula ou fora dela; 
V – elaborar o programa curricular e os Planos de Ensino, na forma determinada, em 
consonância com a Proposta Pedagógica adotada pela escola, executando-a 
integralmente; 
VI – realizar a recuperação contínua dos alunos em classe; 
VII – avaliar o desempenho dos alunos considerando todas atividades e tarefas 
propostas, de acordo com o Plano de Ensino; 
VIII – manter atualizado os registros dos alunos, entregar com pontualidade na 
secretaria, os resultados de avaliação e frequencia dos alunos; 
IX – manter a assiduidade e comunicar, com antecedência, possíveis ausências, para 
que a U.E possa organizar a substituição na referida falta; 
X – comentar com os alunos, as avaliações e outras atividades escolares, esclarecendo 
dúvidas, erros e enaltecendo os acertos; 
XI – respeitar os alunos nos seus direitos mantendo um clima de solidariedade, amizade 
e disciplina; 
XII – manter com os colegas e servidores o espírito de equipe, de colaboração e 
reciprocidade, indispensáveis à eficiência do processo educativo. 

Subseção III 
DO REGIME DISCIPLINAR 

Artigo 42 – É vedado ao Professor: 
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I – ferir a susceptibilidade dos alunos nas suas convicções religiosas, políticas, 
condições sociais e econômicas, a sua nacionalidade, cor, raça, sexo e capacidade 
intelectual; 
II – fazer proselitismo religioso ou político-partidário, insuflar alunos, clara ou 
disfarçadamente, à atitudes de indisciplina ou agitação; 
III – falar, escrever ou publicar artigos em nome da escola, sem que esteja para isso 
autorizado; 
IV – dispensar alunos antes de findar a aula, colocar aluno para fora da sala de aula 
sem conhecimento da Direção, bem como, aplicar penalidades aos mesmos; 
V – ofender com palavras, gestos ou atitudes, funcionários da escola, seus próprios 
pares e pais de alunos; 
VI – submeter o aluno a constrangimento, vexame e humilhação. 
Artigo 43 – Todo pessoal, envolvido no processo educativo da Escola está submisso à 
legislação vigente, podendo ser punido nos termos da mesma.  
§ 1º toda e qualquer sanção ou punição será precedida de um amplo processo interno 
de investigação sindicante, dando-se ao indiciado o amplo direito de defesa. 
§ 2º as punições e sanções serão deliberadas e aplicadas pelos órgãos responsáveis, 
de acordo com a legislação. 

Seção IV 
DOS DIREITOS, DEVERES E REGIME DISCIPLINAR DO NÚCLEO 

ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE APOIO ESCOLAR 
Subseção I 

DOS DIREITOS 
Artigo 44 – Os integrantes destes núcleos (Secretário de Escola, Agente de 
Organização Escolar, Agente de Serviços Escolares,) além dos direitos estabelecidos 
na legislação vigente, têm assegurado os seguintes direitos: 
I – ser tratado com humanidade e respeito por todo o pessoal envolvido na escola e 
também por alunos e respectivos pais; 
II – ter assegurado o direito de petição; 
III – ter as suas atividades distribuídas racionalmente e equitativamente entre os demais 
servidores da mesma categoria. 

Subseção II 
DOS DEVERES 

Artigo 45 – Os integrantes dos Núcleos Administrativos e Operacionais – Apoio Escolar 
tem os seguintes deveres: 
I – ser assíduo e pontual; 
II – desempenhar suas funções com eficiência e presteza; 
III – comparecer às reuniões e demais atividades para as quais for convocado; 
IV – cumprir regularmente o seu horário de trabalho; 
V – cumprir as determinações que lhes forem incumbidas; 
VI – representar a Direção em tudo o que não contrariar os interesses da Escola, dos 
alunos e do processo pedagógico. 

Subseção III 
DO REGIME DISCIPLINAR 
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Artigo 46 – Ao diretor, docentes e funcionários, quando incorrerem em desrespeito, 
negligência ou incompatibilidade com a função que exerce, cabem as penas 
disciplinares previstas na Lei 10.261/68. 
Artigo 47 – Fica vedado aos integrantes dos núcleos: 
I – ferir a suscetibilidade dos alunos; 
II – discriminar alunos, docentes e funcionários, quanto a individualidade de cada um 
nos aspectos, religiosos, político, raça, cor, nacionalidade, sexo e capacidade 
intelectual; 
III – ausentar-se do trabalho sem a devida permissão; 
IV – não avisar com antecedência por ocasião de faltas ao serviço; 
V – dar-se ao vício do tabagismo, alcoolismo ou outro qualquer, no recinto escolar; 

Capítulo V 
DO PLANO DE GESTÃO 

I – identificação e caracterização da unidade escolar, de sua clientela, de seus recursos 
físicos, materiais e humanos, bem como dos recursos disponíveis na comunidade local. 
II – objetos da escola; 
III – definição das metas a serem atingidas e das ações a serem desencadeadas; 
IV – planos de ensino, elaborados em consonância com a Proposta Pedagógica; 
V – planos de trabalho dos diferentes núcleos quem compõem a organização, técnico 
administrativo da escola; 
VI – critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do trabalho 
realizado pelos diferentes atores do processo educacional. 
Parágrafo Único: Anualmente, serão incorporados ao plano de gestão, os seguintes 
Anexos: 
I – agrupamento de alunos e sua distribuição por turno, curso, série e turma; 
II – matriz curricular por curso e série; 
III – organização das horas de trabalho pedagógico coletivo e as principais ações de 
formação docente; 
IV – calendário escolar e demais eventos da escola; 
V – horário de trabalho e escala de férias dos funcionários; 
VI – plano de aplicação dos recursos financeiros; 
VII – projetos especiais. 
VIII – constituição dos Colegiados e Grêmio Estudantil. 
Artigo 49 – O plano de cada curso tem por finalidade garantir a organicidade e 
continuidade do curso, e conterá no mínimo, os seguintes indicativos: 
I – objetivos; 
II – expectativas de aprendizagem (competências e habilidades); 
III – síntese dos conteúdos programáticos; 
IV – procedimentos de avaliação. 
Parágrafo Único: O Plano de Ensino deverá vir acompanhado de um Plano de 
Trabalho do professor. 
Artigo 50 – O Plano de Gestão será aprovado pelo Conselho de Escola e homologado 
pelo órgão próprio da supervisão. 

TÍTULO III 
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DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
Capítulo I 

DOS PRINCÍPIOS 
Artigo 51 – A avaliação da escola, no que concerne a sua estrutura, organização, 
funcionamento e impacto sobre a situação do ensino e da aprendizagem, constitui um 
dos elementos de reflexão da prática escolar e era como princípio o aprimoramento da 
qualidade do ensino. 
Artigo 52 – A avaliação interna, processo a ser organizado pela escola, e a avaliação 
externa, pelos órgãos locais e centrais da administração, serão subsidiadas por 
procedimentos de observação e registros contínuos e terão por objetivo permitir o 
acompanhamento: 
I – sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem, de acordo com os 
objetivos e metas propostos; 
II – do desempenho da direção, dos professores, alunos e dos demais funcionários; 
III – da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades 
propostas pela escola; 
IV – da execução do planejamento curricular. 

Capítulo II 
DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Artigo 53 – A avaliação institucional será realizada através de procedimentos internos e 
externos, objetivando a análise, orientação e correção, quando for o caso, dos 
procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros da escola. 
Artigo 54 – Os objetivos e procedimentos da avaliação interna serão definidas pelo 
Conselho de Escola, no início de cada ano letivo, devendo constar, no Plano de Gestão. 
Artigo 55 – A avaliação externa será realizada pelos diferentes níveis da 
Administração, de forma contínua e sistemática e em momentos específicos. 
Artigo 56 – A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais será 
consubstanciada em relatórios a serem apreciados pelo Conselho de Escola e 
anexados ao Plano de Gestão escolar, norteando os momentos de planejamento da 
escola. 

Capítulo III 
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

Artigo 57 – A avaliação do rendimento escolar será contínua e cumulativa, com a 
finalidade de acompanhar o desenvolvimento do aluno com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos. 
Parágrafo Único: A avaliação do aproveitamento deverá incidir sobre o desempenho 
do aluno, nas diferentes experiências de aprendizagem. 
Artigo 58 – Na avaliação do aproveitamento do aluno deverão ser utilizados diferentes 
instrumentos elaborado pelo professor, com o acompanhamento e supervisão da 
coordenação pedagógica. 

Artigo 59 – Os resultados da avaliação do aproveitamento bimestral do aluno serão 
expressos em notas de zero a dez (0 a 10), que identificarão o rendimento dos alunos, na 
seguinte conformidade: 
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Notas Definição Operacional 

9 e 10 O aluno atingiu plenamente todos os objetivos 

7 e 8 O aluno atingiu todos os objetivos 

5 e 6 O aluno atingiu todos os objetivos essenciais 

3 e 4 O aluno não atingiu os objetivos essenciais 

0 a 2 O aluno não atingiu nenhum objetivo 

 
Artigo 60 – Ao término do ano, o professor atribuirá uma nota enumerada no artigo 
anterior, que expressará seu julgamento final sobre as condições de aprendizagem do 
aluno em termos de prosseguimento de estudos, conclusão ou até mesmo retenção, 
respeitando o regime de Progressão Continuada e o de Progressão Parcial adotados nos 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, respectivamente. 
§ 1º - No Ensino Fundamental – Ciclo II em Período Integral, em conformidade com a 
instrução CGEB s/nº, de 12/07/2013 – inciso III – Exceto a Língua Estrangeira Moderna – 
Inglês, “ as demais Oficinas Curriculares, constantes da parte diversificada, apesar de 
terem seus resultados de desempenho formalizados em uma escala de notas(zero a dez), 
devendo ser registrado nos documentos escolares, não caracterizam por si só parâmetros 
suficientes para efeito de promoção e retenção.” 
§ 2º - A nota referida no caput deste artigo será interpretada como: 
I – 0 a 4 – retido quando couber; 
II – 5 a 10 – promovido. 
Artigo 61 – O desempenho dos alunos será, também, objeto de avaliações realizadas por 
procedimentos externos, definidos por órgãos governamentais, objetivando a melhoria da 
qualidade de ensino. 

Seção I – DA AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 
Artigo 62 – O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado através 
de procedimentos externos e internos. 
Artigo 63 – As avaliações externas do rendimento escolar, implementadas pela 
Administração, têm por objetivo oferecer indicadores de desempenho dos alunos para a 
tomada de decisões no âmbito da própria escola e nas diferentes esferas do sistema 
central e local. 
Artigo 64 – A avaliação interna do processo de ensino e aprendizagem, responsabilidade 
da escola, será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de 
seus objetivos o diagnóstico de aprendizagem de cada aluno, em relação à proposta 
curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade. 
Artigo 65 – A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem terá por 
objetivos, ainda: 
I – diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 
II – possibilitar que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem; 
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III – orientar o aluno quantos aos esforços necessários para superar as dificuldades; 
IV – fundamentar as decisões do Conselho de Classe quanto à necessidade de 
procedimentos paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de 
classificação e reclassificação dos alunos; 
V – orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. 
Artigo 66 – Os registros das avaliações serão realizados por meio de notas bimestrais e 
finais em cada disciplina e deverão identificar os alunos com rendimento satisfatório ou 
insatisfatório. 
Parágrafo único – No calendário escolar deverão estar previstas reuniões bimestrais dos 
Conselhos de Classe, com a participação dos professores, alunos e pais para 
conhecimento, análise e reflexão sobre os procedimentos de ensino adotados e os 
resultados de aprendizagem alcançados. 

TÍTULO IV – 
DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

Capítulo I 
DA CARACTERIZAÇÃO 

Artigo 67 – A organização e desenvolvimento do ensino compreende o conjunto de 
medidas voltadas para a consecução dos objetivos estabelecidos na Proposta Pedagógica 
da escola, considerando: 
I – os níveis de ensino; 
II – o currículo; 
III – Regime Progressão Continuada no Ensino Fundamental; 
IV – Regime de Progressão Parcial  de estudo no Ensino Médio; 
V – Os projetos Especiais. 

Capítulo II 
DOS NÍVEIS DE ENSINO 

Artigo 68 – A escola está organizada para atender os seguintes níveis de ensino na 
modalidade regular 
I – Ensino Fundamental (Ciclo I , II e III), em regime de progressão continuada, a partir do 
2º ano. 
II – Ensino Médio, em regime de progressão parcial, com duração de três anos. 
Artigo 69 – A escola poderá instalar outros cursos ou modalidades com a finalidade de 
atender aos interesses da comunidade local, dentro de suas possibilidades físicas, 
humanas e financeiras ou em regime de parceria, desde que não haja prejuízo do 
atendimento à demanda escolar do ensino fundamental, tais como: 
I – ensino fundamental e médio, na modalidade supletiva, em consonância com a 
legislação vigente; 
II – cursos de educação continuada para treinamento ou capacitação de professores e 
funcionários, sem prejuízo para as demais atividades escolares; 
§ 1º Para o cumprimento do disposto neste artigo, a escola poderá firmas ou propor termos 
de cooperação ou acordos com entidades públicas ou privadas, desde que mantidos seus 
objetivos educacionais; 
§ 2º Os termos de cooperação ou acordos poderão ser firmados pela direção da escola, ou 
através de suas instituições ou ainda, pelos órgãos próprios do sistema escolar, sendo que, 
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em qualquer dos casos, deverão ser submetidos à apreciação do Conselho de Escola e 
aprovação do órgão competente do sistema. 
Artigo 70 – A instalação de novos cursos está sujeita à competente autorização dos 
órgãos centrais ou locais da administração. 
Parágrafo único – Os cursos e modalidades de ensino que vierem a ser instalados, 
posteriormente à aprovação desse Regimento, terão sua organização e funcionamento 
registrados e devidamente homologados no Plano Escolar. 

Capítulo III 
DOS CURRÍCULOS 

Artigo 71 – Os currículos dos cursos dos diferentes níveis de ensino terá uma Base 
Nacional Comum e uma Parte Diversificada, observada a legislação vigente. 
§ 1º - A organização curricular do Ciclo II do ensino fundamental far-se-á numa concepção 
de Currículo Único, constituído pela Base Nacional Comum e Parte Diversificada, isto é, 
Currículo Básico e Oficinas Curriculares. 
§ 2º - Os componentes curriculares de cada série serão indicados nas Matrizes 
Curriculares. 

Capítulo IV 
DA PROGRESSAO CONTINUADA 

Artigo 72 – O Ensino Fundamental, em Regime de Progressão Continuada, a partir de 
2014, será organizado em 3 (três) Ciclos de Aprendizagem, com a duração de três anos 
cada, compreendidos como espaços temporais interdependentes e articulados entre si, ao 
longo dos nove anos: 

I- Ciclo de Alfabetização, do 1º ao 3 anos; 

II- Ciclo Intermediário, do 4º ao 6º anos; 

III- Ciclo Final, do 7º ao 9º ano. 

§ 1º - Os ciclos de Aprendizagem visam a propiciar condições pedagógicas para que 
crianças e adolescentes sejam mais bem atendidos durante seu processo de ensino 
aprendizagem escolar. 
Artigo 73 – A organização do ensino em Ciclos de Aprendizagem, assegura um tempo de 
aprendizagem mais condizente com as características individuais dos alunos, suas 
condições sociais e com o trabalho escolar centrado em aprendizagem contínua e 
progressiva do educando. 
Parágrafo único – Esta organização de ensino requer acompanhamento e avaliação 
contínuos do desempenho do aluno, da condições escolares e das situações didáticas, 
com vista a orientar a equipe para intervenção pedagógico imediata, nas formas de estudos 
contínuos de reforço, recuperação e aprofundamento curricular, dentro e/ou fora do horário 
regular de aula do aluno. 

Capítulo V 
DA PROGRESSÃO PARCIAL DE ESTUDO 

Artigo 74 – A escola adotará o regime de progressão parcial de estudos para os alunos do 
9° ano do Ensino Fundamental e em todas as séries do Ensino Médio, que não 
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apresentarem rendimento escolar satisfatório em até três componentes curriculares das 
séries citadas, ao final de cada ano letivo, observadas as condições do § 4º desse artigo. 
§ 1º O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares, deverá 
cursá-los, concomitantemente à série imediatamente subsequente em classes de período 
diverso ao de sua matrícula. 
§ 2º Os componentes curriculares em que o aluno não obtiver êxito no ano anterior 
poderão, ainda, ser cursados na forma de orientação de estudos, sob a coordenação de 
professores, especialmente designados para este fim, considerando: 
I – A distribuição das séries nos turnos de funcionamento da escola; 
II – A oferta de transporte, em se tratando de alunos residentes fora da cidade. 
§ 3º O aluno que deixar de cursas os componentes citados nos parágrafos anteriores, no 
ano imediatamente subsequente ao da progressão parcial de estudos não poderá galgar 
séries em continuidade, podendo, no ano seguinte, cursar apenas os componentes 
curriculares, objeto de superação de lacunas de aprendizagem. 
§ 4º - A adoção da progressão parcial de estudos de que trata o caput desse artigo, fica 
condicionada ao atendimento das seguintes condições:- 
I – A permanência do aluno na escola na série subsequente ao da progressão parcial; 
II – A existência do curso ou vagas no Ensino Médio, em se tratando de alunos do 9º ano. 
Artigo 75 – O aluno, promovido parcialmente, constará dos Diários de Classe de 
professores, preferencialmente efetivos da escola, que ficarão responsáveis pelo 
cumprimento das atividades e envio dos resultados das avaliações à secretaria da escola, 
de acordo com o Plano de Orientação de Estudos, por eles elaborado e discutido com o 
aluno. 
Artigo 76 – Os alunos do 9º ano do ensino Fundamental e de todas as séries do Ensino 
Médio com aproveitamento insatisfatório em mais de três componentes curriculares serão 
classificados na mesma série, mas dispensados de cursar os componentes concluídos com 
êxito, anteriormente. 

Capítulo VI 
DOS PROJETOS ESPECIAIS 

Artigo 77 – A escola poderá desenvolver projetos especiais abrangendo: 
I – atividades de recuperação da aprendizagem e orientação de estudos; 
II – programas especiais de aceleração de estudos para alunos com defasagem 
idade/série; 
III – organização e utilização de sacas ambiente, de multimeios, de multimídia, de leitura e 
laboratórios; 
IV – grupos de estudo e pesquisa; 
V – cultura e lazer; 
VI – outros de interesse da comunidade. 
Parágrafo Único: Os projetos especiais, integrados aos objetivos da escola, serão 
planejados e desenvolvidos por profissionais da escola e aprovados nos termos das 
normas vigentes. 

TÍTULO V – 
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

Capítulo I 
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DA CARACTERIZAÇÃO 
Artigo 78 – A organização técnico-administrativa da escola compreende: 
I – núcleo de Direção; 
II – núcleo técnico-pedagógico; 
III – núcleo administrativo-Apoio Escolar; 
IV – núcleo operacional-Serviços Operacionais; 
V – corpo Docente; 
VI – Corpo Discente. 

Capítulo II 
DO NÚCLEO DE DIREÇÃO 

Artigo 79 – O núcleo de direção da escola é o centro executivo do planejamento, 
organização, coordenação, avaliação e integração de todas as atividades desenvolvidas no 
âmbito da unidade escolar. 
Parágrafo Único: Integram o núcleo de direção o diretor de escola e o vice-diretor. 
Artigo 80 – A direção da escola exercerá suas funções objetivando garantir: 
I – a elaboração e execução da proposta pedagógica; 
II – a administração do pessoal, dos materiais e recursos financeiros; 
III – o cumprimento dos dias letivos e horas de aula estabelecidas; 
IV – a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos; 
V – os meios para recuperação da aprendizagem dos alunos; 
VI – a articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade; 
VII – as informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica; 
VIII – a comunicação ao Conselho Tutelar do Município dos casos de maus tratos 
envolvendo alunos, assim como os casos de evasão escolar e de reiteradas faltas, anres 
que estas atinjam o limite de 25% das aulas previstas e dadas. 
IX – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao 
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentam a 
quantidade de faltas acima de 20% do percentual permitido em lei. 
Artigo 81 – Cabe ainda à direção subsidiar os profissionais da escola, em especial os 
representantes dos diferentes colegiados, no tocante às normas vigentes e representar aos 
órgãos superiores da administração, sempre que houver decisão em desacordo com a 
legislação. 

Seção I 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 82 – O núcleo de Direção é constituído pelo Diretor da Escola e pelo Vice-Diretor. 
Artigo 83 – São atribuições do Diretor de Escola: 
I – administrar no âmbito da escola, os conflitos existentes entre os pessoais docentes, 
discentes e pessoais administrativo; 
II – garantir a disciplina e o funcionamento da escola, tendo em vista os seus objetivos e 
metas a atingir; 
III – organizar as atividades de planejamento, replanejamento, de todos os seguimentos da 
Escola; 
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IV – garantir o cumprimento da legislação vigente, bem como dos regulamentos diretrizes e 
normas emanadas dos órgãos superiores do Sistema Educacional; 
V – promover a integração escola família e comunidade; 
VI – assegurar condições que garantam o bom desenvolvimento do ensino, criando 
condições e estimulando experiências para o aprimoramento do processo educativo; 
VII – dirigir, suspender, coordenar e supervisionar os serviços administrativos da Escola, 
responsabilizando-se pelo seu funcionamento perante os órgãos e entidades do Poder 
Público; 
VIII – coordenar a elaboração da Proposta Pedagógica, Plano de Gestão da Escola, e 
outros documentos que vierem a ser exigido: 
IX – zelar e criar condições para que todos os envolvidos na escola façam uso dos 
materiais, equipamentos, dependências físicas e sejam mantidas em bom estado de 
conservação e uso. 
Artigo 84 – São as atribuição do Vice-Diretor de Escola; 
I – responder pela direção da escola no horário que lhe é confiado; 
II – substituir o Diretor da Escola em suas ausências e impedimentos; 
III – auxiliar o Diretor no desempenho das atribuições que lhe são próprias; 
IV – participar da elaboração do Plano Escolar; 
V – Acompanhar e controlar a execução das programações relativas às atividades de apoio 
administrativo e técnico-pedagógico, manter o Diretor sempre informado sobre o 
andamento das mesmas; 
VI – gerenciar as atividades relativas a manutenção e conservação do prédio escolar, 
mobiliário e equipamento da escola; 
VII – auxiliar o Diretor no controle, recebimento e consumo de gêneros alimentícios 
destinados à merenda escolar. 
VIII – coordenar o sistema de registro e controle de bens patrimoniais, de aquisição e 
conservação de materiais. 

Seção II 
DAS COMPETÊNCIAS 

Artigo 85 – Além de outras competências inerentes ao cargo e/ou cometidas por atos dos 
órgãos superiores da administração, compete ainda ao Diretor, no âmbito da Escola: 
I – decidir sobre as ações da escola, nos aspectos burocráticos, pedagógicos, 
administrativos, envolvendo todos os núcleos e setores de funcionamento da escola, 
II – responder cível e administrativamente pelo cumprimento fiel das determinações, legais 
e normas vigentes; 
III – exercer a administração do pessoal da Escola, decidindo sobre todos os aspectos da 
vida funcional de cada servidor, no âmbito da competência no nível escolar; 
IV – planejar as aquisições de materiais e administrar a parte financeira da escola referente 
às verbas recebidas e bem como, propor a aplicação dos recursos da APM (Associação de 
Pais e Mestres); 
V – aplicar penalidade de repreensão, suspensão de alunos, nos termos deste Regimento; 
VI – decidir sobre recursos interpostos por alunos ou pais; 
VII – delegar competências e atribuições a seus subordinados, assim, como designar 
comissões para execução de tarefas especiais; 
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VIII – designar docentes para as funções de Vice-Diretor e Professor Coordenador, nos 
termos da legislação. 
IX – aplicar penalidades a docentes e servidores, previsto neste Regimento. 

Capítulo III 
DO NÚCLEO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

Artigo 86 – O núcleo técnico-pedagógico, composto pelos Professores Coordenadores da 
escola terá a função de proporcionar apoio técnico aos docentes, relativo a: 
I – elaboração, desenvolvimento e avaliação da Proposta Pedagógica; 
II – coordenação das ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores, em sala de 
aula. 
III –  implementação do plano de ensino, em consonância com a proposta pedagógica; 
IV – avaliação do rendimento escolar do aluno, intervindo quando necessário. 

Seção I 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 87 – O núcleo Técnico Pedagógico é constituído pelo Professor Coordenador de 
Apoio à Gestão, Ciclo I e pelo Professor Coordenador do Ciclo II e E.M, com as seguintes 
atribuições: 
I – participar da organização das classes no início do período letivo; 
II – supervisionar e fazer cumprir a Proposta Pedagógica e Plano de Ensino de cada 
professor; 
III – acompanhar e controlar o rendimento escolar dos alunos, pesquisando as causas do 
aproveitamento insuficiente; 
IV – orientar os professores na elaboração dos Projetos de Recuperação e Reforço; 
V – garantir a unidade da Proposta pedagógica, propiciando condições para a participação 
efetiva de todo corpo docente; 
VI – participar da elaboração da Proposta Pedagógica, dos Planos de Curso e Plano de 
Gestão; 
VII – elaborar a programação das atividades da sua área de atuação, assegurando a 
articulação com as demais programações da escola; 
VIII – coordenar a programação e execução das atividades de Recuperação e Reforço; 
IX – coordenar a programação e execução das atividades dos conselhos de classe e de 
termos; 
X – participar de todas as atividades técnicas e pedagógicas que envolvam os interesses 
dos alunos e a atuação dos professores. 
XI – acompanhar as atividades relacionadas à adaptação de estudos e as previstas no § 2º 
do artigo 73. 

Seção II 
DAS COMPETÊNCIAS 

Artigo 88 – São competências do Núcleo Técnico Pedagógico: 
I – promover o aperfeiçoamento de todo pessoal envolvido no processo de ensino 
aprendizagem; 
II – presidir reuniões de Conselhos de Classe/Ano/Série por delegação do Diretor da 
Escola; 
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III – organizar e coordenar as reuniões bimestrais de pais ou responsáveis, prestando 
assessoria aos professores conselheiros de classe encarregados de promover estas 
reuniões com suas respectivas classes; 
IV – priorizar juntos aos professores, o cumprimentos das responsabilidades didático 
pedagógicos, previstos em todos os planos da escola e nesse Regimento. 

Capítulo IV 
DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

Artigo 89 – O núcleo administrativo terá a função de dar apoio ao processo educacional 
auxiliando a direção nas atividades relativas a: 
I – controle dos recursos humanos; 
II – documentação escolar; 
III – organização e atualização de arquivos; 
IV – expedição de registro e controle de expedientes; 
V – registro e controle de bens patrimoniais, bem como, de aquisição, conservação de 
materiais; 
VI – registro do controle financeiro. 
Parágrafo Único: Integram o núcleo administrativo: 
I – Secretário de Escola e/ou Gerente de Organização Escolar 
II – Agente de Organização Escolar. 

Seção I 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 90 – O secretário tem as seguintes atribuições: 
I – organizar e controlar as atividades da secretaria; 
II – atribuir tarefas aos seus subordinados, orientando-os e controlando as atividades de 
registro e escrituração, assegurando o cumprimento de normais e prazos relativos ao 
processamento de dados; 
III -  assegurar a regularidade da documentação da vida escolar dos alunos e da vida 
funcional dos servidores da escola; 
IV – preparar escala de férias dos servidores da escola; 
V – redigir correspondências; 
VI – executar operações de pagamentos. 
Artigo 91 – O Agente de Organização Escola tem as seguintes atribuições: 
I – atender as solicitações do secretário; 
II – controlar e orientar a movimentação de alunos no recinto escolas e nas imediações da 
escola, comunicando a Direção sobre eventuais ocorrências, dar suportes das ações da 
secretaria da escola e bem como o atendimento efetivo à comunidade escolar; 
III – divulgar avisos e instruções de interesse da administração da escola; 
IV – atender aos professores em aula, nas suas solicitações; 
V – colaborar na execução de atividades educacionais; 
VI – providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente. 

Capítulo V 
DO NÚCLEO OPERACIONAL – AGENTES DE SERVIÇOS ESCOLARES 
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Artigo 92 – O núcleo operacional terá a função de proporcionar apoio ao conjunto de 
ações complementares de naturezas administrativas e curriculares, relativas às atividades 
de: 
I – vigilância e atendimentos de alunos; 
II – limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do Prédio escolar; 
III – executar pequenos reparos no prédio e equipamentos; 
IV – controle, manutenção e conservação de mobiliários, equipamentos e materiais 
didático-pedagógicos; 
V – prestar serviços de mensageiro; 
VI – auxiliar na manutenção da disciplina dos alunos; 
VII – controle, manutenção, conservação e preparo da merenda escolar. 
VIII – executar outras tarefas relacionadas com sua área, por determinação superior. 
§ 1º  O servidor designado para o exercício da função de Gerente de Organização Escolar 
exercerá a gestão das atividades previstas ao Secretário de Escola, Agentes de Serviço 
Escolar e Agente de Organização Escolar, responsabilizando-se pelo acompanhamento e 
controle de sua execução, com vistas ao pleno desenvolvimento dos trabalhos, a fim de 
garantir o cumprimento das atividades e o atendimento às necessidades da escola. 
 

Capítulo VI – DO CORPO DOCENTE 
Artigo 93 – Integram o corpo docente todos os professores da escola, que exercerão suas 
funções, incumbindo-se de: 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 
II – elaborar e cumprir o plano de trabalho; 
III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
V – cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além de participar 
integralmente ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissionais; 
VI – colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
VII – colaborar com o professor conselheiro de classe; 
VIII – participar dos órgãos colegiados da Escola; 
IX – dirigir reuniões de pais como conselheiro de classe. 

Capítulo VII 
DO CORPO DISCENTE 

Artigo 94 – Integram o corpo discente todos os alunos da escola a quem será garantido o 
livre acesso às informações necessárias à sua educação, ao seu desenvolvimento como 
pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do 
trabalho. 

TÍTULO VI 
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

Capítulo I 
DA CARACTERIZAÇÃO 

Artigo 95 – A organização da vida escolar implica um conjunto de normas que visam 
garantir o acesso, a permanência e a progressão nos estudos, bem como a regularidade da 
vida escolar do aluno, abrangendo, no mínimo, os seguintes aspectos: 
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I – formas de ingresso, classificação e reclassificação; 
II – frequência e compensação de ausências; 
III – promoção e recuperação; 
IV – expedição de documentos de vida escolar. 

Capítulo II 
DO INGRESSO, CLASSIFICAÇÃO, RECLASSIFICAÇÃO, ADAPTAÇÃO, AVALIAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. 
Seção I 

DAS FORMAS DE INGRESSO 
Artigo 96 – Constitui formas de ingresso, a matrícula do aluno na escola que será efetuada 
pelo pai ou responsável, ou pelo próprio aluno, quando for o caso, observada as diretrizes 
para atendimento da demanda escolar. 
Artigo 97 – São exigências para a matrícula: 
I – No ciclo I, a partir do 2º ano do ensino fundamental, apresentar certidão de nascimento 
observando sempre o critério idade; 
II – no ciclo II, a partir do 6º ano do ensino fundamental, apresentar certidão de 
nascimento/RG e comprovante de escolaridade de conclusão do ciclo I ou mediante 
avaliação de competência em qualquer série do curso, quando se tratar de aluno sem 
comprovação de vida escolar. 
III – no ensino médio, apresentar certidão de nascimento/RG e comprovante de 
escolaridade de conclusão do ensino fundamental ou mediante avaliação de competência 
em qualquer série dos cursos quando se tratar de aluno sem comprovação de vida escolar. 
Parágrafo Único – Para proceder à avaliação de competência, a escola observará as 
condições previstas nos artigos 101 e 102 desse Regimento e poderá ser realizada em 
qualquer época do ano escolar. 
Artigo 98 – A matricula poderá ser: 
I – inicial para alunos que ingressa no 2º ano e 6º ano do ensino fundamental 
II – por transferência, em qualquer época do ano. 
III – por progressão parcial de estudos, a partir do 9º ano do ensino fundamental. 
IV – por classificação e reclassificação, a partir do 6º ano do ensino fundamental. 

Seção II 
DA CLASSIFICAÇÃO 

Artigo 99 – A classificação poderá ocorrer em qualquer série/ano do Ensino Fundamental 
e Médio 
I – por progressão continuada, no ensino fundamental, ao final de casa série/ano durante o 
ciclo I,II e III 
II – por promoção ao final do ciclo I, II e III 
III – por transferência, para candidatos de outra escola do país ou do exterior; 
IV – mediante avaliação de competência feita pela escola para aluno sem comprovação de 
estudos anteriores, observados a adequação idade/série/ano. 
Seção III 
DA RECLASSIFICAÇÃO 
Artigo 100 – A reclassificação consiste em matricular o aluno em série/anos mais 
avançados, tendo como referência a correspondência entre idade/ano/série e a avaliação 
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de competências nas disciplinas da base nacional comum do currículo, em consonância 
com a proposta pedagógica, e ocorrerá mediante: 
I – proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos resultados 
de avaliação diagnóstica; 
II – requerimento do próprio aluno de maior de dezoito anos ou seu responsável, dirigido ao 
diretor da escola; 
Artigo 101 – A escola valer-se-à das seguintes condições para proceder a reclassificação: 
I – observar a correlação idade/ano/série ou termo pretendido; 
II – aplicação de avaliação sobre disciplinas da base Nacional comum, com o conteúdo do 
ano imediatamente anterior à pretendida; 
III – avaliação de redação em Língua Portuguesa. 
IV – demonstração de competência do aluno, após a avaliação. 
Artigo 102 – As avaliações indicadas nos incisos II e II do artigo anterior serão realizadas 
por uma Comissão de docentes da escola, indicados pelo diretor. 
Artigo 103 – Para o aluno da própria escola, a reclassificação ocorrerá até o final do 
primeiro bimestre letivo e, para o aluno recebido por transferência ou oriundos de país 
estrangeiros, em qualquer época do período letivo. 
Artigo 104 – A avaliação de competência deverá ser realizada até quinze dias após a 
solicitação do interessado, ou professores. 
Artigo 105 – Os resultados da avaliação serão analisados pelo Conselho de 
Classe/ano/série que indicará o ano em que o aluno deverá ser reclassificado, bem como o 
registro da necessidade de eventuais estudos de recuperação, conforme o caso requerer. 

Seção IV – DA ADAPTAÇÃO DE ESTUDOS 
Artigo 106 – Os estudos de adaptação serão exigidos, prioritariamente, nas disciplinas da 
Base Nacional Comum quando a vida escolar do aluno transferido para esta escola, 
apresentar diversidades entre os currículos do mesmo nível, já cursado na escola de 
origem, em relação a esta escola de destino, tendo como objetivo colocar o discente em 
condições de acompanhamento em relação aos demais alunos da escola. 
§ 1º Os estudos de adaptação realizar-se-ão na forma de atividades extraclasse que 
deverão ser cumpridas pelo aluno. 
§ 2º A elaboração das atividades e o acompanhamento de seu cumprimento estarão sob a 
responsabilidade de Professores designados pela direção. 
§ 3º Os estudos de adaptação não terão o caráter de promoção ou retenção e poderão ser 
cessados quando o aluno for considerado apto pelo Professor. 
§ 4º Os conteúdos estarão voltadas a atender as lacunas curriculares da série em curso ou 
de séries anteriormente cursadas. 

Seção V – DA AVALIAÇÃO E COMPETÊNCIA 
Artigo 107 – A avaliação de competência servirá de apoio para a classificação e/ou 
reclassificação do aluno. 
Artigo 108 – Na avaliação de competência a escola identificará o rendimento escolar do 
aluno, nos diversos componentes curriculares. 
Parágrafo único – Com fundamento nesta avaliação a escola submeterá o aluno, se 
necessário, aos estudos de recuperação e/ou reforço, tendo-se como parâmetros as notas 
emitidas pelo professor, de 0 a 10 (de zero a dez) e o índice de frequência no período. 
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Seção VI 
DO APROVEITAMENTO E EQUIVALENCIA DE ESTUDOS 

Artigo 109 – O aluno que realizou estudos em outra escola ou no exterior,compatíveis com 
os componentes do currículo da escola, poderá aproveitá-los no seu nível de ensino ou 
requerer a Equivalência de Estudos, nos termos da legislação vigente, quando for o caso. 
§ 1º - A competência do aluno para efeito de dispensa de frequência às aulas dos referidos 
componente curriculares/ou, para avanços em séries ou termos ulteriores, deverá ser 
comprovada, mediante processo de classificação. 
§ 2º - O aluno deverá requerer o aproveitamento de estudos ou Equivalência de Estudos 
através de requerimento dirigido ao Diretor da Escola, juntamente com a comprovação dos 
estudos realizados. 

Capítulo III 
DA FREQUÊNCIA E COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS 

Artigo 110 – A escola fará o controle sistemático de frequência 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, em cada componente 
curricular, ao longo de cada bimestre letivo. 
Parágrafo único: As atividades de compensação de ausências serão programadas, 
orientadas e registradas pelos professores das disciplinas envolvidas, com a finalidade de 
sanar as dificuldades de aprendizagem provocadas por frequência irregular às aulas, 
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, não isentando a família e o próprio 
aluno de justificar suas faltas. 
Artigo 111 – As atividades de compensação de ausência deverão, obrigatoriamente, 
realizar-se: 
I – na própria escola, em horário não coincidente com as aulas dos alunos; 
II – na própria escola, as aulas de reforço e recuperação paralela; 
Parágrafo Único: Observada a impossibilidade de locomoção do aluno, as atividades de 
compensação de ausência poderão, em caráter de exceção, ser cumpridas na forma de 
tarefa extraclasse. 
Artigo 112 – A critério do Conselho de Classe/ano/série, poderá o aluno ser dispensado da 
compensação de ausências, se estas não interferiram no seu rendimento escolar. 

Capítulo IV 
DA PROMOÇÃO E DA RECUPERAÇÃO 

Artigo 113 – Os critérios para promoção e encaminhamento para atividades de reforço e 
recuperação, estão disciplinados neste capítulo. 
§ 1º - Todos os alunos terão direitos a estudos de reforço e recuperação em todas as 
disciplinas em que o aproveitamento for considerado insatisfatório. 
§ 2º - As atividades de reforço e recuperação serão realizadas, de forma contínua e 
paralela, ao longo do período letivo. 
§ 3º - Ao término do ciclo I, II e III a partir de 2014 será oferecido um ano de progressão 
específica de recuperação de estudos aos alunos que demonstrarem desempenho escolar 
insatisfatório considerando as expectativas de aprendizagem para o referido ciclo. 
§ 4º - O desempenho do aluno será considerado satisfatório, quando a nota final, em cada 
componente curricular, for igual ou superior a 5,0. 
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Seção I 
DA PROMOÇÃO 

Artigo 114 – Será considerado promovido na última série/ano do ensino fundamental o 
aluno que obtiver, nos conjuntos dos componentes curriculares da série, frequência anual a 
partir de 75% das horas letivas ministradas, e nota final igual ou superior a 5,0 em cada 
componente curricular. 
Parágrafo único: O aluno com aproveitamento insatisfatório em até 3 componentes 
curriculares ao final do 9º ano/série, poderá ser classificado no nível ou série subsequente, 
observado o capítulo V desse Regimento. 

Seção II 
DA RECUPERAÇÃO 

Artigo 115 – Além da recuperação imediata e contínua, que acontece na sala de aula, os 
alunos que permanecerem apresentando rendimento insatisfatório terão direito a outras 
formas de recuperação. 
§ 1º - A qualquer tempo letivo, os alunos referidos no caput desse artigo serão 
identificados, em cada classe, e motivados a participarem de Projetos de Recuperação e 
Reforço elaborados, executados e acompanhados, de acordo com a legislação vigente. 
§ 2º - Os pais ou responsáveis pelos alunos envolvidos serão previamente comunicados, 
com a solicitação de participação nas atividades. 

Capítulo V 
DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE VIDA ESCOLAR 

Artigo 116 – Cabe a Unidade Escolar expedir Históricos Escolares, Declarações de 
Conclusão de Série/Curso e Certificados de Conclusão de Cursos, com especificações que 
assegurem a clareza, a regularidade e autenticidade da vida escolar dos alunos, em 
conformidade com a legislação vigente. 
Parágrafo Único: A escola poderá, de acordo com sua Proposta Pedagógica e 
organização curricular adotada, expedir declaração ou certificado de competências em 
áreas específicas do conhecimento. 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 117 – A escola manterá, a disposição dos pais e alunos, cópia do Regimento 
Escolar aprovado. 
Parágrafo Único: Por ocasião das matrículas iniciais e nas reuniões com pais será 
amplamente divulgado que os documentos escolares e as normas da escola serão 
fornecidos aos pais que demonstrarem interesse. 
Artigo 118 – Considerar-se-á incorporadas a esse Regimento as determinações oriundas 
de disposições legais e normais baixadas pelos órgãos competentes. 
Artigo 119 – Os casos omissos serão analisados pelo Diretor da Escola, ouvido, se 
necessário, o Conselho de Escola. 

Fernandópolis, 6 de janeiro de 2014  
 
 
 
     Maria de Lourdes Porteira Sanches Pussoli 


