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I - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
 
 

    A Escola Estadual Fernando Barbosa Lima, ministra neste ano de 2.014, o Ensino 
Fundamental Regular Diurno e o Ensino Médio Regular Diurno e Noturno, nas seguintes  
modalidades:  
 
Cursos: 

  - Ensino Fundamental Regular – Ciclo I  e  Ciclo II 

- Ensino Médio Regular Diurno e Noturno 

          Este estabelecimento de ensino funciona em dois períodos – diurno e noturno, sendo 

que o diurno compreende dois turnos – manhã e tarde. 

           No período da manhã, a Unidade Escolar funciona com oito salas de aula, sendo três 

do Ensino Fundamental Ciclo I, quatro do Ensino Fundamental Ciclo II e uma classe do 

Ensino Médio, atendendo alunos do 2º ao 5º ano e da 6º ano a 8ª séries do E.F. Regular e 

alunos da 1ª série do Ensino Médio, com horário de entrada às 07:00 horas e saída às 

11:30/12:20 horas.  

   No período da tarde, funcionam também oito salas de aula, sendo quatro do Ensino 

Fundamental Ciclo I e quatro do Ensino Fundamental Ciclo II, atendendo alunos do 2º ao 5º 

ano e da  6º ano a 8ª série  do E.F. regular, com horário de entrada às 12:30 h. e saída às 

17:00/17:50 horas.  

          No período noturno funciona duas salas do Ensino Médio  Regular, com horário de 

entrada às 19:00 horas e saída às 23:00 horas, com jornada diária de 05  aulas de quarenta 

e cinco minutos de duração cada uma  e quinze  minutos para o recreio.        

     

     A – AGRUPAMENTO DE ALUNOS POR TURNO E SÉRIE 

Período da manhã (1º Turno) 
01 classe de 2º ano A 

01 classe de 4º ano A 

01 classe de 5º ano A 

01 classe de 6º ano A 

01 classe de 7º ano A 

01 classe de 7ª série A 

01 classe de 8ª série A 
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01 classe de 1ª série do EM. 

Das 07:00 às 09:30 horas – aulas 

Das 09:30 às 09:50 horas – intervalo 

Das 09:50 às 11:30 / 12:20 horas – aulas 

Período da Tarde (2º Turno) 

01 classe de 2º ano B 

01 classe de 3º ano A  

01 classe de 4º ano B 

01 classe de 5º ano B 

01 classe de 6ª ano B 

01 classe de 7º ano B 

01 classe de 7ª série B 

01 classe de 8ª série B 

Das 12:30 às 15:00 horas – aulas 

Das 15:00 às 15:20 horas – intervalo 

Das 15:20 às 17:00 / 17:50 horas – aulas 

Período da noite (3º Turno) 

01 classe de 2ª série A – EM  

01 classe de 3ª série A – EM  

 

Das 19:00 às 21:15 horas – aulas 

Das 21:15 às 21:30 horas – intervalo 

Das 21:30 às 23:00 horas – aulas 

 

 A escola neste ano de 2.014, conta com 389 alunos assim distribuídos: 

 

2º  Ano:-  33  alunos 

3º  Ano:-  21  alunos 

4º  Ano:-  41  alunos 

5º  Ano:-  48  alunos 

6º  Ano:-  35  alunos 
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7º  Ano:   48  alunos 

7ª  Série:- 53 alunos 

8ª  Série:- 34 alunos 

1ª  Série – EM :- 37 alunos 

2ª  Série – EM :- 25  alunos 

3ª  Série – EM :- 27 alunos 

 
B - CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO I 
 

Obs: Em substituição nesta U.E. – Artº 22 da L.C. 444/85 e Lei 500/ 

                          Nome Cat. Série e ou Afast. 

01 Elizabeth Ap. Nubiato da Silva Efet. 2ºAno B-Afast. Munic. 

02 Cleidinei Scorci Efet. 2º Ano B 

03 Vera Maria Lopes P.Cálgaro Efet. 5º  Ano B-Afast. V.Dir. 

04 Rosely Fát. Ferreira Bote Rezende Cat. F             2º  Ano A 

05 Idinah Ribeiro V. Fagundes Efet. 2ºAno A-Afast. Munic. 

06 Silvia Mariza M. Parro e Sá Efet. 3ª Ano A 

07 Maria Roseli M. Gasparini Efet. 4º Ano A 

08 Regina Mara Maria Lopes Efet. 4ºAno B-Afast. Munic. 

09 Devanir  Ribeiro Carneiro Efet. 4º Ano B 

10 Ângela Maria André Ciccone Efet. 5° Ano A 

11 Nair de Jesus C. Alves  Efet. Afast. DE Votup. 

12 Almir Rogério Gobato Efet. 5º Ano B 

13 Vera Lúcia Carvalho de Souza Cat. F 5º Ano A 

14 Vera Lúcia Luiz Cat. F Permanência – Afast. 

Especialistas que atuam de 1ª á 4ª Séries em E.F./Arte/Inglês 

01 Luciana Antunes B. da Costa Efetiva Arte 

02 Danillo Bernardino Antonio Efetivo Ed. Física 
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03 Denise Besteti Duran Efetiva Ed.Física 

04 Reginaldo Orlando de Melo Efetivo Inglês 

ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO II 

Nº Nome Cat. Disciplina 

01 Agnes Esteves Alves Efet. Ciências 

02 Ana Carolina Garcia Efet. Matemática 

03 Carlos Alberto B. ferreira Cat. F Física/P.A.A. 

04 Cláudia A. Moreira  S. Carneiro Efet. Inglês 

05 Danillo Bernardino Antonio Efet. Ed. Física 

06 Delisabeth Evanir Malavazzi Efet. Matemática – Afast. DE 

07 Denise Besteti Duran Efet. Ed. Física 

08 Elaine Maria de Pieri Bombonato Efet. L. Port. – Afast. PCP 

09 Eleusa de Fát. B. O. Zanqueta Cat. F Geografia - Afastada 

10 Fabiana Eloisa P. dos S. Silva Cat. O L. Portuguesa 

11 Fernando Bruniera Oliveira Efet. Matemática 

12 Gizélia de Fátima Zen Cat. F L. Port. - Afastada 

13 Gilberto  de Paula Cruz Cat. F Ed. Física 

14 Laires Carvalho de S. Gavioli Cat. O Geografia/P.A.A. 

15 Luciana Antunes B. da Costa Efet. Arte 

16 Mary Fátima Longo Salvioni Cat. F L. Port. – Afastada 

17 Marinês da Silva  Efet. História 

18 Mirtes Mônica Mansano Parro Efet. L. Port . - Afastada 

19 Osair Nossa Maiolo Efet. Ciências 

20  Roseli Fátima de Toledo Cat. O Geografia/P.A.A. 

21 Sonia Maria S.Lopes Cat. F L. Portuguesa 

22 Tercimária Alcantara  S. Lavezzo Cat. F L.Port. – Afastada 

23 Terezinha de Jesus R. Dalponti Cat. F L. Portuguesa 

24 Vilma Terezinha Siqueira Tarlau Efet. Geografia – Afast. DE 
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PROFESSORES I E II  READAPTADOS  

 

Nº NOME Situação Cargo/Função   Atuação 

01 Ezilda  F. Nunes Tresso Efetiva PEB-I Pedagógico 

02 Célia Maria F. Barbosa Efetiva PEB-II Secretaria 

03 Eliane Ap. G. Saves Efetiva PEB-II Secretaria 

04 Leoneide M. R. Castilho Efetiva PEB-II Pedagógico 

 

SALA DE LEITURA 

01 Tercimária Alcantara  S. Lavezzo Cat. F PERÍODO MANHÃ/TARDE 

02 Mary Fátima L. Salvione Cat. F PERÍODO TARDE/NOITE 

 

PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA 

01 Selma Alves Correa Cat. F Vice-Diretor Esc. Familia 

 

PROGRAMA DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ESCOLARES 

01 Eleusa de Fátima B. O. Zanqueta Cat. F PMEC 

 

C - QUADRO DOS FUNCIONÁRIOS  ESTADUAIS 

Nº Nome Situação Cargo/Função 

01 Carmem Maria Ruiz Tozzo Efetiva Diretor de Escola 

02 Vera Maria Lopes Pedreiro Calgaro Efetiva Vice-Diretor Esc. 

03 Selma Alves Correa Cat. F Vice-Diretor PEF 

04 Alesandra Cristina Tomin Luz Efetiva P.C.P. Ciclo II 

05 Lourival Felix da Silva Efetivo P.C.P. – Ciclo I 

06 Elaine Cristina G. Martins Efetiva Gerente Org Esc. 

07 Natercio Fernando Settemo André Efetivo Secretário Esc. 
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08 André Luíz Lodeti Silva Efetivo Ag. O. Escolar 

09 Aparecida Janaína A. de Lima Efetiva Ag. O. Escolar 

10 Lara Fernandez de Araújo Efetiva Ag. O. Escolar 

11 Maria Helena Fortes Calori Efetiva Ag.Org. Readap. 

12 Renata Venâncio da S. Santiago Efetiva Ag. O. Escolar 

13 Renato Andrade de Almeida Contrato Ag. O. Escolar 

14 Zenilda Alves de Matos Efetiva Ag.O.Escolar 

15 Aparecido Leão Pinto Efetivo Ag. Serv. Esc. 

16 Lúcia Biscasse Muccio Efetiva Ag. Serv. Esc. 

17 Maria Inês R.M.Tsugimoto Efetiva Ag. Serv. Esc. 

 

D - QUADRO DOS FUNCIONÁRIOS  MUNICIPAIS 

Nº FUNCIONÁRIO Situação Cargo/Função 

01 Delci Rosan F. da Silva Efetiva Merendeira 

02 Maria Arlete Feitosa Rodrigues Frente Tr. Ajud. Merenda 

03 Sidnei Moreira da Silva Frente Tr. Ajud. Merenda 

 
II- HORÁRIO ESCOLAR 
A - HORÁRIO DE TRABALHO POR  ANO  2º AO 5º  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
2º ANO A  – MANHÃ 

 
PROFESSORA : Rosely Fátima Ferreira Bote Resende 

 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

07:00 ÀS 
07:50  Hs 

L.PORT ED.FÍSICA L.PORT L.PORT ED.FÍSICA 

07:50 ÀS 
08:40 Hs 

INGLÊS INGLÊS L.PORT L.PORT L.PORT 

08:40 ÀS 
09:30  Hs 

L.PORT L.PORT L.PORT L.PORT L.PORT 

09:30 ÀS 
09:50  Hs 

RECREIO 
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09:50 ÀS 
10:40  Hs 

MATEM. MATEM. MATEM. ARTE MATEM 

10:40 ÀS 
11:30 Hs 

MATEM. ARTE MATEM. MATEM MATEM 

4º ANO A – MANHÃ 
 

PROFESSORA – MARIA ROSELI MORANGUEIRA GASPARINI 
 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

07:00 ÀS 
07:50  Hs 

L.PORT ARTE MATEM ED.FÍSICA L.PORT 

07:50 ÀS 
08:40 Hs 

INGLÊS INGLÊS MATEM L.PORT CIÊNCIAS 

08:40 ÀS 
09:30  Hs 

L.PORT MATEM L.PORT L.PORT MATEM 

09:30 ÀS 
09:50  Hs 

RECREIO 

09:50 ÀS 
10:40  Hs 

ED.FÍSICA L.PORT 
 

L.PORT 
MATEM MATEM 

 
 

5º ANO  A – MANHÃ 
 

PROFESSORA – Vera Lúcia Carvalho de Souza 
 
 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

07:00 ÀS 
07:50  Hs 

INGLÊS L.PORT. L.PORT. ED.FÍSICA L.PORT 

07:50 ÀS 
08:40 Hs 

ARTE INGLÊS L.PORT. L.PORT L.PORT 

08:40 ÀS 
09:30  Hs 

MATEM. L.PORT. GEO/HIST L.PORT MATEM. 

09:30 ÀS 
09:50  Hs 

RECREIO 

09:50 ÀS 
10:40  Hs 

MATEM. ARTE ED.FÍSICA MATEM. MATEM. 

10:40 ÀS 
11:30 Hs 

MATEM L.PORT. CIÊNCIAS MATEM. MATEM 
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2º Ano B – TARDE 
 

PROFESSORA –  CLEIDINEI SCORCI 
 

                                   
HORÁRIO 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

12:30 ÀS 
13:20 Hs 

L.PORT INGLÊS ED.FÍSICA L.PORT L.PORT 

13:20 ÀS 
14:10 Hs 

ED.FÍSICA L.PORT MATEM. L.PORT L.PORT 

14:10 ÀS 
15:00 Hs 

INGLÊS L.PORT L.PORT MATEM. ARTE 

15:00 ÀS 
15:20 Hs 

RECREIO 

15:20 ÀS 
16:10 Hs 

L.PORT. MATEM. L.PORT ARTE MATEM. 

16:10 ÀS 
17:00 Hs 

MATEM. MATEM. L.PORT MATEM. MATEM. 

 
3º Ano A – TARDE 

 
PROFESSORA – SILVIA MARIZA M. PARRO E SÁ 

 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

12:30 ÀS 
13:20 Hs 

ED.FÍSICA MATEM. L.PORT MATEM. L.PORT 

13:20 ÀS 
14:10 Hs 

INGLÊS INGLÊS L.PORT MATEM. ARTE 

14:10 ÀS 
15:00 Hs 

L.PORT L.PORT MATEM. L.PORT L.PORT 

15:00 ÀS 
15:20 Hs 

RECREIO 

15:20 ÀS 
16:10 Hs 

L.PORT L.PORT MATEM. ARTE MATEM 

16:10 ÀS 
17:00 Hs 

MATEM. L.PORT ED.FÍSICA L.PORT MATEM 
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4º ANO B – TARDE 

 
PROFESSORA – DEVANIR RIBEIRO CARNEIRO 

 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

12:30 ÀS 
13:20 Hs 

L.PORT ARTE MATEM. L.PORT L.PORT 

13:20 ÀS 
14:10 Hs 

INGLÊS INGLÊS MATEM. L.PORT CIÊNCIAS 

14:10 ÀS 
15:00 Hs 

L.PORT MATEM. L.PORT GEO/HIST MATEM. 

15:00 ÀS 
15:20 Hs 

RECREIO 

15:20 ÀS 
16:10 Hs 

ED.FÍSICA L.PORT ED.FÍSICA MATEM. MATEM. 

16:10 ÀS 
17:00 Hs 

MATEM. L.PORT L.PORT MATEM. ARTE 

 
5º ANO B – TARDE 

 
PROFESSOR:-  ALMIR ROGÉRIO GOBATO  

 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

12:30 ÀS 
13:20 Hs 

L.PORT MATEM. L.PORT MATEM. L.PORT 

13:20 ÀS 
14:10 Hs 

L.PORT ARTE ED.FÍSICA ARTE L.PORT 

14:10 ÀS 
15:00 Hs 

INGLÊS INGLÊS L.PORT MATEM. MATEM. 

15:00 ÀS 
15:20 Hs 

RECREIO 

15:20 ÀS 
16:10 Hs 

ED.FÍSICA MATEM. CIÊNCIAS L.PORT MATEM. 

16:10 ÀS 
17:00 Hs 

L.PORT MATEM. GEO/HIST L.PORT MATEM. 
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B- HORÁRIO DE TRABALHO POR  SÉRIE :-  6ª ANO A  8ª  SÉRIE DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DIURNO E ENSINO MÉDIO DIURNO. 

 
 

 
         

 

Horário -  Manhã - 2014 

     HORÁRIO 6º A 7º A 7ª A 8ª A 1ª A E.A E.F. ING 

2
ª 

F
E

IR
A

 07:00 - 07:50 PORT/SO MAT/ANA HIST/MA ARTE/LU HIST/Eliane 8ªA/LU     

07:50 - 08:40 MAT/ANA HIST/MA PORT/SO INGL/CL HIST/Eliane 5ºA/LU     

08:40 - 09:30 ARTE/LU MAT/ANA INGL/CL PORT/SO FISIC/CA 6ºA/LU     

09:50 - 10:40 MAT/ANA HIST/MA ARTE/LU PORT/SO INGL/CL 7ªA/LU     

10:40 - 11:30  PORT/SO INGL/CL HIST/MA MAT/ANA PORT/EM 4ºA/LU     

11:30 - 12:20 INGL/CL PORT/SO CIENC/OSA HIST/MA MAT/ANA       

3
ª 

F
E

IR
A

 07:00 - 07:50 ARTE/LU PORT/SO MAT/ANA GEO/LE QUIM/ML 6ºA/LU 2ºA-GIL   

07:50 - 08:40 HIST/MA CIENC/OSA PORT/SO GEO/LE QUIM/ML 4ºA/LU     

08:40 - 09:30 MAT/ANA PORT/SO CIENC/OSA HIST/MA ARTE/LU 1ºEMA     

09:50 - 10:40 PORT/SO HIST/MA CIENC/OSA MAT/ANA BIOL/AG 5ºA/LU     

10:40 - 11:30  CIENC/OSA MAT/ANA HIST/MA PORT/SO BIOL/AG 2ºA/LU     

11:30 - 12:20 HIST/MA ARTE/LU MAT/ANA CIENC/OSA FISIC/CA 7ºA/LU     

4
ª 

F
E

IR
A

 07:00 - 07:50 HIST/MA PORT/SO EF/DE CIENC/OSA MAT/ANA   7ªA/DE   

07:50 - 08:40 HIST/MA CIENC/OSA PORT/SO EF/DE MAT/ANA   8ªA/DE   

08:40 - 09:30 EF/DE CIENC/OSA HIST/MA MAT/ANA PORT/EM   6ºA/DE   

09:50 - 10:40 PORT/SO MAT/ANA CIENC/OSA HIST/MA PORT/EM   5ºA/DE   

10:40 - 11:30  CIENC/OSA EF/DE MAT/ANA HIST/MA SOCIOL/ELI   7ºA/DE   

11:30 - 12:20 CIENC/OSA HIST/MA MAT/ANA PORT/SO SOCIOL/ELI       

5
ª 

F
E

IR
A

 

07:00 - 07:50 MAT/ANA GEO/LE ARTE/LU PORT/SO GEO/RE 7ªA/LU 
4ºA/DE/2ºA 
GIL   

07:50 - 08:40 MAT/ANA ARTE/LU PORT/SO GEO/LE GEO/RE 7ºA/LU 5ºA/DE   

08:40 - 09:30 EF/DE GEO/LE GEO/RE MAT/ANA ARTE/LU 1ºEMA 6ºA/DE   

09:50 - 10:40 PORT/SO MAT/ANA GEO/RE CIENC/OSA EF/DE 2ºA/LU 1ºEMA/DE   

10:40 - 11:30  GEO/LE EF/DE MAT/ANA ARTE/LU FILOS/PE 8ªA/LU 7ºA/DE   

11:30 - 12:20 GEO/LE CIENC/OSA MAT/ANA PORT/SO FILOS/PE       

6
ª 

F
E

IR
A

 07:00 - 07:50 GEO/LE PORT/SO EF/DE MAT/ANA PORT/EM   7ªA/DE   

07:50 - 08:40 GEO/LE PORT/SO INGL/CL MAT/ANA PORT/EM   4ºA/DE   

08:40 - 09:30 PORT/SO MAT/ANA GEO/RE EF/DE INGL/CL   8ªA/DE   

09:50 - 10:40 MAT/ANA INGL/CL GEO/RE GEO/LE EF/DE   1ºEMA/DE   

10:40 - 11:30  INGL/CL GEO/LE PORT/SO CIENC/OSA MAT/ANA       

11:30 - 12:20 CIENC/OSA GEO/LE PORT/SO INGL/CL MAT/ANA       
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Horário -  Tarde - 2014   

   
HORÁRIO 6º B 7º B 7ª B 8ª B E.A E.F INGL 

2
ª 

F
E

IR
A

 

12:30 - 13:20 CIENC/AG INGL/CL PORT/EM CIENC/OSA   3ºA/DAN   

13:20 - 14:10 MAT/MICH PORT/EM CIENC/AG CIENC/OSA   2ºB/DAN   

14:10 - 15:00 MAT/MICH CIENC/AG MAT/OSA PORT/EM   ACD-VOLEI - DENISE   

15:20 - 16:10 PORT/EM MAT/OSA CIENC/AG MAT/FER   4ºB/DAN   

16:10 - 17:00 INGL/CL HIST/MA MAT/OSA MAT/FER   5ºB/DAN   

17:00 - 17:50 EF/DANILO EF/GILBERTO PORT/EM ARTE/LU 8ªB/LU 6ºB/DAN/ 7ºB GIL   

3
ª 

F
E

IR
A

 12:30 - 13:20 ARTE/CLEIDE MAT/OSA CIENC/AG PORT/EM 
4ºB/LU - 
6ºB/CLE     

13:20 - 14:10 CIENC/AG ARTE/CLEIDE MAT/OSA PORT/EM 
5ºB LU -
7ºB/CLE     

14:10 - 15:00 MAT/MICH CIENC/AG HIST/MA EF/GILBERTO   8ªB - GIL   

15:20 - 16:10 MAT/MICH PORT/EM GEO/AROL HIST/MA       

16:10 - 17:00 PORT/EM HIST/MA GEO/AROL MAT/FER   
ACD - XA -DE (16:30-
17:20   

17:00 - 17:50 GEO/AROL EF/GILBERTO PORT/EM MAT/FER   7ºB - GIL   

18:10 - 19:00           ACD - VOLEI - DE   

4
ª 

F
E

IR
A

 

12:30 - 13:20 ARTE/CLEIDE MAT/OSA INGL/CL PORT/EM 6ºB/CLE 2ºB/DAN   

13:20 - 14:10 INGL/CL ARTE/CLEIDE GEO/AROL PORT/EM 7ºB/CLE 5ºB/DAN   

14:10 - 15:00 PORT/EM GEO/AROL EF/GILBERTO INGL/CL   7ªB - GIL   

15:20 - 16:10 GEO/AROL HIST/MA INGL/CL GEO/VILM   3ºA/DAN   

16:10 - 17:00 HIST/MA GEO/AROL PORT/EM INGL/CL   4ºB/DAN   

17:00 - 17:50 EF/DANILO INGL/CL HIST/MA GEO/VILM   6ºB/DAN   

5
ª 

F
E

IR
A

 

12:30 - 13:20 PORT/EM MAT/OSA ARTE/LU GEO/VILM 7ªB/LU     

13:20 - 14:10 HIST/MA PORT/EM GEO/AROL GEO/VILM 5ºB LU      

14:10 - 15:00 GEO/AROL HIST/MA PORT/EM CIENC/OSA       

15:20 - 16:10 PORT/EM GEO/AROL MAT/OSA HIST/MA 3ºA/LU     

16:10 - 17:00 HIST/MA GEO/AROL MAT/OSA PORT/EM 2ºB/LU     

17:00 - 17:50 GEO/AROL PORT/EM HIST/MA CIENC/OSA       

6
ª 

F
E

IR
A

 12:30 - 13:20 CIENC/AG PORT/EM MAT/OSA EF/GILBERTO   8ªB - GIL   

13:20 - 14:10 PORT/EM MAT/OSA EF/GILBERTO HIST/MA 3ºB/LU 7ªB - GIL   

14:10 - 15:00 MAT/MICH MAT/OSA CIENC/AG ARTE/LU 8ªB/LU     

15:20 - 16:10 CIENC/AG PORT/EM HIST/MA MAT/FER 2ºB/LU     

16:10 - 17:00 HIST/MA CIENC/AG PORT/EM MAT/FER 4ºB/LU      

17:00 - 17:50 MAT/MICH CIENC/AG ARTE/LU HIST/MA 7ªA/LU     

17:50 - 18:40               
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Horário - 2014 
    HORÁRIO 2ª A 3ª A 

  
2

ª 
F

E
IR

A
 19:00 - 19:45 ARTE/LU BIOL/AG 

  19:45 - 20:30 BIOL/AG MAT/FER 

  20:30 - 21:15 BIOL/AG MAT/FER 

  21:30 - 22:15 MAT/CA QUIM/RE 

  22:15 - 23:00 MAT/CA QUIM/RE 

  

3
ª 

F
E

IR
A

 19:00 - 19:45 HIST/VAN INGL/CL 

  19:45 - 20:30 INGL/CL PORT/SO 

  20:30 - 21:15 HIST/VAN PORT/SO 

  21:30 - 22:15 PORT/SO HIST/VAN 

  22:15 - 23:00 PORT/SO HIST/VAN 

  

4
ª 

F
E

IR
A

 19:00 - 19:45 ARTE/LU BIOL/AG 

  19:45 - 20:30 PORT/SO ARTE/LU 

  20:30 - 21:15 PORT/SO ARTE/LU 

  21:30 - 22:15 GEO/FAB PORT/SO 

  22:15 - 23:00 GEO/FAB PORT/SO 

  

5
ª 

F
E

IR
A

 19:00 - 19:45 INGL/CL GEO/LE 

  19:45 - 20:30 QUIM/RE INGL/CL 

  20:30 - 21:15 QUIM/RE FISIC/CA 

  21:30 - 22:15 FISIC/CA SOCIOL/DA 

  22:15 - 23:00 FISIC/CA SOCIOL/DA 

  

6
ª 

F
E

IR
A

 19:00 - 19:45 SOCIOL/DA FISIC/CA 

  19:45 - 20:30 FILOS/VAN MAT/FER 

  20:30 - 21:15 FILOS/VAN MAT/FER 

  21:30 - 22:15 MAT/CA FILOS/VAN 

  22:15 - 23:00 MAT/CA FILOS/VAN 
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III- GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

A - Diagnóstico  Interno  (Índice de Evasão e Repetência): 

Ensino Fundamental Diurno 

2.013 

 Ciclo I  Ciclo II 

 Nº alunos % Nº alunos % 

Matriculado 146 100% 214 100% 

Evadido 00 00 05 2,33% 

Retido 03 2,05% 06 2,8% 

Promovido 143 97,94% 203 94,85% 

 

Ensino  Médio – Diurno e Noturno 

2.013 

 Ensino Médio  

 Nº alunos % Nº alunos % 

Matriculado 135 100%   

Evadido 09 6,66%   

Retido 06 4,44%   

Promovido 120 88,88%   

 

 

                   B – Diagnóstico  Externo  (Resultado do SARESP/2.013): 
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 IV  - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
A – TEMÁRIO:  
 

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE AS A.T.P.Cs-CICLO I E II 
Estudos Pedagógicos sobre : 

 O  Curricular do Estado de São Paulo ; 

                Competência da leitura e da escrita; 

                Competências para saber. 

 Competências e habilidades; 

 Gestão da Sala de aula; 

 Expectativas de Aprendizagem:  

 Ciclo       Matemática  - História 

                      Português  - Geografia 

       Ciências. 

 Ciclo I     Currículo e Desenvolvimento Humano; 

                    Educandos e Educadores:- seus direitos e o Currículo; 

                   Currículo, Conhecimento e Cultura; 

                    Diversidade e Currículo; 

                     Currículo e Avaliação; 

                O índice de  desempenho  da Escola -  IDESP; 

                  Estudo sobre SARESP e o Currículo; 

                Organização textual e a diversidade de gêneros e tipologia – relatar narrar, e 

argumentar. 

 

Leitura 

 Importância da leitura como prática social; 

 A leitura diária na sala de aula; 

 Como se dá a leitura; 

 O que acontece quando lemos;  

 Desenvolvendo a competência leitora. 
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Escrita: 

 Conhecimento das hipóteses da escrita; 

 Produção de texto; 

 Reflexões sobre o ensino da escrita; 

 A escrita e sua função social; 

 Alfabetização com textos; 

 O sujeito e o trabalho com o texto. 

 Matemática – hipótese de escrita dos números. 

Inclusão: 

 Alunos com necessidades de  Ed. Especial. 

Avaliação:  

 Como avaliar meu aluno; 

 Avaliação externa e interna: análise dos resultados; 

 Avaliação diagnóstica. 

Aprendizagem: 

 Ensino e Desenvolvimento; 

 O que é avanço? 

 Construção do Conhecimento. 

 Projeto de Recuperação e Reforço: acompanhamento e seriedade; 

 Como se dá a Recuperação Contínua. 

 Dificuldades de Aprendizagem:  

- Leitura escrita 

- Matemática. 

Rotina Escolar: 

 Como se dá? 

 O que deve contemplar? 

Registros: 

 Formas de registros; 

 Como registrar? 

 Para que registrar? 
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Temas Transversais:   

 Projetos.  

Subsídios para os temários: 

   1 – Gestão do Currículo na Escola (Caderno Gestor – Vol. 1; 2; 3; 4; 

   2 – Expectativas de Aprendizagem; 

   3 – Caderno : Programa da Qualidade na Escola; 

   4 – Relatórios de Avaliações Externas ( SARESP E SAEB ) 

5 – Resoluções:- 61 de 24/09/2007; 06 de 24/01/2008 e 60 de 12/08/2008. 

6 – Parecer 67/98; 

7 -  Relatórios de avaliações internas.    

 Artigos:  

 De Jornais, Suplementos, Fragmentos de Orientações Técnicas pelos PCOPS. 

 Revistas: 

 Tv. Escola, Nova Escola, Educação. 

 Vídeos: 

 1 – São Paulo Faz Escola; 

    

     B - CRONOGRAMA  

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE  AS A.T.P.CS. 

 Estudos e reflexões sobre o temário proposto, como  formação para a prática pedagógica; 

 Análise da prática pedagógica em sala de aula com base no temário a ser desenvolvido, 

estimulando, quando necessário, a mudança de postura e atitudes; 

 Focalizar a aprendizagem de nossos alunos, elencando as suas necessidades, para que 

no coletivo possamos discutir meios e formas para que as crianças avancem quanto ao 

processo ensino aprendizagem, com base nos estudos; 

 Observação do desenvolvimento das ações e do trabalho de toda equipe escolar; 

 Orientação sobre os cursos de formação oferecidos pela Diretoria de Ensino; 

 Discutir e organizar as ações desenvolvidas durante o ano e estimular a participação em 

concursos, excursões e outros. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

C  -  HORÁRIO DAS ATPCs. 

QUANTO AOS PROFESSORES DO CICLO I : 

a) Na própria unidade escolar: 

-  02 horas no coletivo (2ª Feira) com todos os professores do Ciclo I da Unidade; 

b) Eventualmente, na oficina pedagógica, ou num outro espaço educacional previamente 

definido através da utilização de parte ou do total de horas previsto para o mês em curso. 

QUANTO AOS PROFESSORES DO CICLO II : 

a)   Na própria Unidade Escolar: 

      - 02 horas consecutivas, 2ª Feira)  abrangendo todos os  professores do Ciclo II e E. 

Médio –no mesmo horário, e por área 01 hora (2ª Feira), 01 (3ª feira), 01 (6ª feira)  de 

acordo com o número de A.T.P.Cs.  de cada professor em agrupamentos por área; 

b) Eventualmente, na oficina pedagógica, ou num outro espaço educacional previamente 

definido através da utilização de parte ou do total de horas previsto para o mês em curso. 

Observação: As atividades deverão ser programadas tendo em vista o organicidade do 

currículo do Ensino Fundamental e Ensino Médio.                  

 
 D - ESQUEMATIZAÇÃO DO HOR. DE  A.T.P.C. COLETIVO-2.014. 

 
CICLO I – ENSINO FUNDAMENTAL -  PROF. DA MANHÃ E TARDE  

2ª FEIRA  (Todos PEB-I ) 
DAS 17h15min – 18h55min 

4ª feira (todos PEBI) 
Das 17h15min – 18h55min 
(Total = 02 horas/aulas). 

2º ANO A 
4º ANO A 
5º ANO A 

 
 

2º ANO B 
3º ANO A 
4º ANO B 
5º ANO B 

 
CICLO II – ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. E  ENS. MÉDIO. 

TODOS PROFESSORES PEB II 
2ª FEIRA 

DAS 16h10min ÀS 18h40min  
Total = 03 horas/aulas 

CONFORME O HORÁRIO DO PROF. 
3ª FEIRA 

Das 14h10min – 15h00min 
6ª feira 

14h10min – 15h00min 
(Total = o1 hora/aula)     
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E – FORMA DE REGISTRO DAS ATPCs 
  
O registro das ATPCs é feito em um livro de ata que contém 50 folhas numeradas e 

rubricadas, cujo modelo de registro é: 

 
 

DIA/MÊS 
 

NOME 
 

HORÁRIO 
 

ASSUNTO TRATADO 
 

ASSINATURA 
 

 
   V – SALA DE LEITURA 
 
A - HORÁRIO E FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA 
 

         Das 07:00 às 17:00 horas, e  
Das 19:00 às 22:00 horas. 

 
Professoras  responsáveis  pela Sala de Leitura: 
                           Mary Fátima Longo Salvione 
                           Tercimária de Alcântara Silva Lavezzo 

 

A- CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

D.E.R. Fernandópolis 

E E. Fernando Barbosa Lima 

Endereço: Av. Dos Bicudos nº 420     

Bairro: Jd. Araguaia     Telefone (17) 3442 1998     E.mail: e047570a@see.sp.gov.br 

Município: Fernandópolis /SP 

Número total de alunos: 435 

Número de turnos 

( X ) Manhã     ( X ) Tarde     ( X ) Noite 

Número de Professores : 41 

Modalidades de ensino 

( X ) Ciclo I   ( X ) Ciclo II   ( X ) EM  (   ) EJA  (  )ETI 

1.Perfil sócio econômico da comunidade 

*  Nossa escola está inserida num bairro periférico de classe sócio-econômica de baixa 

renda, além dos alunos do bairro contamos com outros oriundos de bairros vizinhos. 
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2. Destaques dos Sistemas Públicos de Avaliação (SARESP, IDESP, ENEM) 

Principais focos do Projeto Político Pedagógico da Escola (Metas e Ações da Escola). 

 * Uma das metas da Unidade Escolar é propiciar a formação de alunos leitores críticos     e  

preparados para atuação ética, consciente de que a educação e a sua participação são 

relevantes para a transformação da sociedade, valorizando a cultura da comunidade 

brasileira e universal. 

 * A ação da escola pertinente à formação de um leitor crítico e autônomo permeia no 

compromisso e orientação de toda Equipe Escolar em avaliar constantemente os projetos a 

serem desenvolvidos e adequa-los de  

 * De acordo com as necessidades dos mesmos para o alcance de acordo com as 

necessidades dos mesmos para o alcance dos objetivos propostos de forma coletiva e 

interdisciplinar. 

3. Interesses e necessidades: alunos, professores, comunidade escolar 

* Alunos: Pesquisa escolar, leitura infanto-juvenil, historia em quadrinhos, poesias, jornais e 

revistas, romances e serviços de utilidade pública. 

* Professores: livros pedagógicos, jornais revistas (Veja, Isto é, Época, Nova Escola), 

utilização do espaço físico para pratica de leitura. 

Comunidade Escolar: obtenção de informações, (noticias, concursos etc.) leitura por prazer. 

4. Materiais e recursos disponíveis na escola 

Materiais: acervo literário incompleto, revistas, jornais, DVD, CD-ROM. 

Recursos: acervo incompleto, mural, data-show, aparelho de som 

 

 B- SITUAÇÃO ATUAL DA  SALA DE LEITURA: 
 

ITENS 

 

DESAFIOS AVANÇOS  

 

ESPAÇO 

 

Ampliar e adequar o espaço 
físico para acomodação 
adequada do acervo literário 
com base nas VCs. 

 

 

ACERVO 
 Ampliar o acervo literário  e 
recuperar o acervo  deteriorado 
pelo tempo e uso. 

 

. 
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ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO 

 

Dar oportunidade ao aluno e a 
comunidade do entorno o 
acesso à Sala de Leitura nos 
três períodos;  
Despertar no aluno, na equipe 
escolar e comunidade o hábito 
da leitura no cotidiano. 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS 

OFERECIDOS 

 

 

Retirada de livros de leitura por 
prazer; 
Orientações a alunos sobre a 
pesquisa escolar e bibliográfica; 
Roda de leitura e Contação de 
história; 
Pesquisa escolar na internet 
com orientação das professoras 
responsáveis pela Sala de 
Leitura. 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS E 

ATIVIDADES 

Conhecimento do espaço da 
Sala de Leitura e incentivo a 
leitura; 
Realização de rodas de leitura, 
contação de histórias e leitura 
dramatizada; 
Montagem do painel do leitor. 
Despertar o gosto em ouvir 
musicas clássicas.  

 

 

INTEGRAÇÃO DA 

SALA DE LEITURA ÀS 

ATIVIDADES 

CURRICULARES 

 

Apoio das responsáveis da sala 
de leitura nas diferentes 
disciplinas e atividades 
desenvolvidas pelos 
professores, conforme 
planejamento e projetos 
desenvolvidos através de uma  
integração com vista aos 
objetivos propostos e 
participação efetiva com o 
coletivo da Escola. 
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INTEGRAÇÃO DA 

SALA DE LEITURA 

AOS PROGRAMAS DE 

RECUPERAÇÃO 

 

 

Disponibilizar o espaço físico da 
Sala de Leitura para o 
desenvolvimento de ações 
pertinentes aos programas de 
recuperação; 
Acompanhar as atividades 
solicitadas as alunos com 
maiores dificuldades solicitadas 
aos alunos com maiores 
dificuldades. 

 

 

 

 

C- PROGRAMA DE OTS - Sala de Leitura em Rede 
 

Destaque, objetivamente, os tópicos mais relevantes das VCGs/Sala de Leitura, para a 

organização de seu trabalho. Procure enfocar aspectos instrumentais e conceituais.  

Atendimento da Sala de leitura como sendo uma prestação de serviço com qualidade; 

Conhecimento da realidade da escola para planejamento da Sala de Leitura; 

Realização de um plano de trabalho dinâmico na Sala de Leitura e avaliação constante do 

mesmo, bem como a sua inserção no contexto escolar. 

D- BLOCO IV - PLANO DE TRABALHO/2014 

 

E.E “FERNANDO BARBOSA LIMA 
Diretoria de Ensino - FERNANDÓPOLIS 
 

Aspectos 
selecionados* 

Ações Propostas Objetivos 
 

Período Envolvidos na 
Ação ** Início Término 

1  
Leitura e 
pesquisa em 
Sala de 
Leitura/aula. 

- Realizar com 
frequência a 
regularidade à 
leitura de 
diferentes 
gêneros literários; 
  

- Proporcionar 
situações de 
leitura 
compartilhada 
e uso da Sala 
de Leitura; 
 

 
 
 

 
 
 

 

2  
Utilização das 
dependências da 
Sala de Leitura, 
acervo e 
material. 
 

- Fazer com que 
adquiram 
autonomia na 
seleção de 
acervo de 
qualidade e 
adequada à faixa 
etária; 
 

- Aproxima-los 
do universo do 
escrito e dos 
portadores de 
escrita; 
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3 
 
 

Função social da 
Sala de Leitura. 

- Estimula-los a 
realizar com 
frequência e 
regularidade a 
leitura de 
diferentes 
histórias 

- Ampliar o 
repertório de 
histórias que 
os alunos 
conhecem; 

   

4  
Visão da Escola 
como 
microssociedade 
de leitores e 
produtores de 
textos. 
 

- Apresentação 
de diversas 
modalidades de 
leitura 
(compartilhada, 
dramatizada e 
oral) e 
representação 
dos diversos usos 
que ela tem na 
vida social. 
- Estar atenta aos 
processos 
construtivos das 
crianças em seus 
diferentes níveis 
de aprendizagem. 
  

Propiciar uma 
reflexão acerca 
da versão 
social da 
leitura e seu 
sentido, 
levando-se em 
consideração 
tanto os 
propósitos 
didáticos como 
os propósitos 
dos alunos.  
 

  - direção, 
coordenação, 
Professores, 
Alunos, 
Funcionários, 
Comunidade 
escolar e  
Parceiros –  
FEF e 
UNICASTELO. 

5 Programa  de 
Excursões 
Culturais. 
 

 
 

    

 
 
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO/2013 
 
Professor(es) da Sala de Leitura  
 

Tercimária  Alcântara  da Silva Lavezzo 

Telefone (017)  - 3462-3979                                       -
Email:tercimarialavezzo@hotmail.com  

Situação Funcional  (     ) Readaptado         (  x  ) OFA 

2.  Mary Fátima Longo Salvioni 

Telefone:  (017)3462-6338            
E-mail: marysalvioni@hotmail.com 

Situação Funcional  (   ) Readaptado         ( x   ) OFA 

 
Coordenador(es) Pedagógico(s) – PC 
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1- Alesandra Cristina Tomim Luz – Ciclo II/ Ensino Médio 

       2.  Lourival Felix da Silva – Ciclo I 

 
Diretor da Escola 
 

       1. Carmem Maria Ruiz Tozzo 

 
VI - PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 
JUSTIFICATIVA: 
 

 Tendo em vista o direito do aluno de se apropriar do Currículo Escolar de forma 

contínua e bem sucedida, e a necessidade de se garantir o cumprimento da totalidade de 

carga horária e dos dias letivos previstos na LDB,  elaboramos este plano de trabalho de 

apoio à aprendizagem, com base na Resolução SE 68, de 27-09-2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Atender às demandas pedagógicas dos anos finais do ensino fundamental e das 

séries do ensino médio, a fim de assegurar o cumprimento integral das aulas programadas e 

dos dias letivos previstos no calendário escolar homologado desta Unidade de Ensino. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

  Com base no Currículo Oficial do Estado de São Paulo nas áreas de Linguagens e 

Códigos, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas o professor de Apoio a 

Aprendizagem deverá realizar seu trabalho para desenvolver as competências e habilidades:  

- Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representadas de 

diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.  

- Localizar, acessar e selecionar qualquer informação de que tenha necessidade no decorrer 

da vida; 

- Adotar atitude solidária, cooperativa e repúdio às injustiças e preconceitos de qualquer 

natureza, respeitando o outro e exigindo respeito; 

- Construir e aplicar conceitos das várias áreas dos conhecimentos através de textos 

históricos, informativos, de dados, tabelas, gráficos e outros para a compreensão de 

Fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das 

manifestações artísticas; 
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- Compreender e saber as representações matemáticas, esquemas e formas de resolução 

de operações e situações problemas que envolvem os quatro eixos matemáticos: números e 

operações, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação; 

- Contribuir para a preservação do meio ambiente, identificando seus elementos, as 

interações entre eles e o papel transformador do ser humano. 

 
ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: 
 
 O professor de apoio à aprendizagem ficará a disposição desta Unidade Escolar para 

atuar nas ausências dos outros professores ministrando as aulas em qualquer componente 

curricular, devendo o mesmo, estar preparado com um plano de aula já esquematizado e 

preparado para a sua atuação em sala de aula. Quando não houver necessidade de 

substituição o docente atuará no apoio as atividades pedagógicas diversas desenvolvidas na 

U.E. para a melhoria da aprendizagem, trabalhando com os alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem e auxiliando os professores no desenvolvimento do currículo. 

AVALIAÇÃO: 
 
  O professor será avaliado, periodicamente, mediante sua atuação no Projeto de 

Apoio a Aprendizagem através do acompanhamento pela equipe gestora quanto ao bom 

desenvolvimento do mesmo. 

VII – DOS COLEGIADOS  
 

A -  CONSELHO  DE  CLASSE E SÉRIE  
 
 O Conselho de Classe/Série integram o núcleo de apoio técnico pedagógico e é 

presidido pelo Diretor ou Coordenador quando delegada esta competência pelo próprio 

Diretor ao mesmo. É integrado pelo grupo de professores da  série/classe e por dois alunos 

representantes de cada  classe/série. 

         As atribuições deste conselho com embasamento legal na legislação em vigor será 

sempre o de verificar o aproveitamento dos alunos e suas reais condições de 

acompanhamento em todos os bimestres. 

         É ainda função do Conselho de Classe/Série a atribuição de estudos da proposta de 

reclassificação nos casos específicos e ainda da verificação da necessidade de diante da 

defasagem detectada, indicação para reforço  contínuo na sala de aula e encaminhamento 
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às aulas do Projeto de Recuperação Continua nos quatro bimestres. 

 O Conselho de Classe/Série  deverá reunir-se, ordinariamente uma vez por bimestre 

ou quando convocados pelo Diretor. 

 O Regimento Escolar dispõe sobre a composição, natureza e demais atribuições do 

Conselho de Classe/ Série. 

    B - CONSELHO DE ESCOLA 
COMPONENTES DO CONSELHO DE  ESCOLA – 2.014 

 

ESPECIALISTAS 
1. Carmem Maria Ruiz Tozzo – Diretor de Escola  

 Suplente – Vera Maria Lopes Pedreiro Calgaro 

FUNCIONÁRIOS 

1. Maria Inês Ramalho de Mendonça Tsugimoto 

2. Elaine Cristina Gonzaga 

3. Renata Venâncio da Silva Santiago 

     Suplentes: Zenilda  de Matos Menezes                               

PROFESSORES 

1. Marinês da Silva 

2. Agnes Esteves Alves 

3. Mary Fátima Longo Salvioni 

4. Cleidinei Scorci 

5. Eleusa de Fátima Beijo de Oliveira Zanqueta 

6. Maria Roseli Morangueira Gasparini 

7. Luciana Antunes Biondi da Costa 

8. Emerson Ximenez da Silva 

Suplentes:- 1- Rosely Fátima Ferreira Bote Rezende 

        2- Carlos Alberto Basilio Ferreira    

ALUNOS             

1- Márcio Alves Pinheiro Júnior 

2- Isabela Malaquias Ferreira 

3- Flávio Cunha Ferreira 

4- Angélica Beirica Trovatti Silva 

5- Juliana Pereira Daluia da Silva 
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Suplentes:  Laise Carolina Lameiro dos Santos 

                     Felipe da Silva reis 

      PAIS DE ALUNOS 

1- Ana Cristina dos Santos 

2- Edna da Silva de Oliveira Marianao 

3- Marli Regina Lameiro 

4- José Faria Reis 

5- Alessandra Peruchi 

Suplentes: Rosana Glaucia Malaquias Belis Ferrreia 
                  Gislene Morais de Souza 

 
VIII -   DAS  INSTITUIÇÕES AUXILIARES  
 

A - A.P.M./2.014 
 

                      A1 - Eleição e composição da APM/2014    

                                    Data da eleição: 24/04/2014 

Membros do Conselho Deliberativo 

 

Presidente da APM..................................Carmem Maria Ruiz Tozzo 

Professores: 

1- Selma Alves Correa 

2- Rosely Fátima Ferreira Bote Resende 

3- Devanir Ribeiro Carneiro 

4- Maria Roseli Morangueira Gasparini 

Pais: 

1- Vânia Aparecida Santos 

2- Alessandra Peruchi 

3- Rosana Glaucia Malaquias Belis Ferreira 
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4- Francislara Alessandra Galinari 

Alunos: 

1- Sabrina Lorena Braz Pereira 

2- Luis Paulo Pereira Limeira 

Membros da Diretoria Executiva 

Diretor Executivo.............................Célia Maria Favarão Barbosa 

Vice-diretor Executivo......................Edna da Silva Oliveira  

Secretária(o)....................................Elaine Cristina Gonzaga 

Diretor Financeiro............................Isabel Cristina Passerini Fuentes de Oliveira 

Vice-diretor Financeiro....................Eliane Aparecida Grecco Saves 

Diretor Cultural................................Tercimária Alcantara da Silva Lavezzo 

Diretor de Esportes.........................Denise Besteti Duran 

Diretor de Patrimônio..................... Maria Inês Ramalho de Mendonça 

Tsugimoto  

Diretor Social..................................Eleusa de Fátima B. Oliveira Zanqueta 

Membros do Conselho Fiscal 

Marli Regina Lameiro 

Gislene Morais de Souza 

Zenilda de Matos Menezes     

A2 - PLANO  ANUAL DE TRABALHO DA APM / 2.014 
     Elaborado pela Diretoria Executiva e assessorada pelo Conselho Fiscal, em 

reunião realizada no dia 18 de fevereiro de 2014, conforme Ata nº 01/2.014, e 

aprovado pelo Conselho Deliberativo, conforme registro em Ata nº 01/2.014 de 

18/02/2014.         

   A -  HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES: 

    Previsão: 08 de maio 

     Participação: envolvimento de todos os segmentos da escola e Grêmio Estudantil. 

               Apresentação: músicas, poesias, danças, gincana e sorteios de brindes.  
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   B – SEMANA DO ESTUDANTE:       

    Previsão: 04 a 08 de agosto  

    Participação: envolvimento de todos os segmentos da escola nas atividades extra- 

curriculares.              

   C - HOMENAGEM  AO DIA DOS  PAIS:   

     Previsão: 09 de agosto 

     Participação: todos os segmentos da escola e Universitários PEF 

     Apresentação: gincana, jograis, teatro, música, dança e poemas, sorteio de        

brindes. 

   D - FESTA PARA AS CRIANÇAS E  PARA OS   PROFESSORES:  

     Previsão: 06  a  10  de outubro        

     Participação: envolvimento de todos os segmentos da Escola, APM e 

              Grêmio Estudantil. 

     Durante a Semana da Criança haverá gincanas, danças, sorteio de brindes 

arrecadados em parceria com o Grêmio Estudantil  e merenda especial para as 

crianças. 

     Homenagem aos professores  no dia 10/10/2.014. 

     E -  ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 

   Toda a escola participará deste encerramento sempre seguindo um cronograma de 

confraternização entre pais, professores e alunos, com atividades de lazer, coral 

apresentação de teatro e danças. 

             A3-  PREVISÃO DE REUNIÕES  DA  A.P.M  PARA 2.014 

ASSEMBLÉIA GERAL:  reuniões semestrais, tendo sido agendadas para os 

dias: 18 de fevereiro e 07de Agosto de 2.014; 

DIRETORIA EXECUTIVA:  reuniões  mensais, tendo sido agendadas para os 

dias:  18 de fevereiro; 18 de março; 24 de abril, 23  de maio; 17 de julho; 21 de agosto; 

18 de setembro; 23 de outubro; 05 de dezembro  de 2.014; 

CONSELHO DELIBERATIVO: reuniões ordinárias: trimestrais, agendadas 

para os dias: 24 de abril, 17 de julho, 23 de outubro e 05 de dezembro 2.014, para 

avaliar e deliberar sobre todas as atividades para acompanhamento e controle e ainda 
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quando necessário, extraordinariamente, para deliberar sobre qualquer assunto 

importante. 

B – GRÊMIO ESTUDANTIL 

B1-Eleição e Composição do Grêmio Estudantil/ 2.014 

Data da Eleição:-   28/03/2.014 

Presidente...................................João Gabriel Soares   

Vice- presidente: - .....................Angélica Berica Trovatti Silva 

1 º Secretário: -  ........................Laise Carolina Lameiro Santos 

2 º Secretário : - ........................Grasiely Previato Vitalino 

1 º tesoureiro: -  ........................Abigail Candido de Oliveira 

2 º tesoureiro: -  ........................Isabela Duran da Silva 

1º Diretor Social: - .....................Lorrayne Sandrin de Carvalho 

2º Diretor Social:.......................Juliana Naiara Marcondes 

1º Orador:-................................Flávio Cunha Ferreira 

2º Orador:-................................Stefani Morais de Souza 

1º Diretor de Imprensa:-.............Gabrielle Morais da Silva 

2º -Diretor de Imprensa:- .......... Lais de Oliveira Doria 

1º Diretor de Esportes:...............Micael Santos Cesar 

2º -Diretor de Esportes:- ............Weslei Patrick Camillo 

1º Diretor de Cultura: - ...............Kauane Dias da Silva 

2º -Diretor de Cultura:- ...............Karla Caroline Magoritti de Oliveira 

1º Diretor de Saúde e Meio Ambiente:- .........Rayane Lais A. Escudero  

2º-Diretor de Saúde e Meio Ambiente:-.........Eduardo P. Babo 

B2– PLANO DE TRABALHO DO GRÊMIO ESTUDANTIL/2.014 

 

     O Grêmio Estudantil participará ativamente dos projetos, contribuindo para que 

seus objetivos sejam atingidos: 

- Preservação do Patrimônio; 
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- Coração Solidário (arrecadação de gêneros alimentícios para doação: Santa Casa, 

Asilo dos Velhos e Famílias Carentes); 

- Dia das mães; 

- Dia dos pais; 

- Dia do estudante; 

- Folclore; 

- Semana das crianças; 

- Dia do Professor; 

- Festa da primavera; 

-    Encerramento de final do ano. 

      Além dos projetos acima citados, o Grêmio promoverá atividades visando melhor 

enriquecimento do processo ensino-aprendizagem e também atuará nas seguintes 

atividades: 

- Torneio interclasses e danças; 

- Conscientização da limpeza escolar; 

- Realização de teatro e músicas utilizando recursos da própria escola; 

- Auxílio na preservação dos jardins da escola; 

- Auxilio na preservação do patrimônio escolar (prédio, mobiliários e eletrônicos); 

- Participação e ajuda nas oficinas do Programa Escola da Família. 

B3-  APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

  As atividades organizadas e desenvolvidas pelo Grêmio Estudantil, não visarão fins 

lucrativos, portanto, não será elaborado plano de aplicação de recursos. 

IX– EVENTOS DA ESCOLA  PROGRAMADOS  PARA O ANO 2.014  

VISANDO MAIOR ENTROSAMENTO ENTRE 

ESCOLA/FAMILIA/COMUNIDADE. 

      CRONOGRAMA: 

        A -  HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES: 

     Previsão: 08 de  maio  

      Participação: envolvimento de todos da escola. 

     Apresentação: músicas, poesias, danças, gincana, sorteios de brindes e oficinas de 
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beleza  para as mães. 

B – SEMANA DO ESTUDANTE:       

    Previsão: 05 a 09 de agosto  

    Participação: envolvimento de todos da escola nas atividades extra curriculares.   

C - HOMENAGEM  AO DIA DOS  PAIS:   

     Previsão: 09 de agosto (Sábado) 

     Participação: Universitários do PEF e comunidade 

     Apresentação: gincana, jograis, teatro, música, dança e poemas, sorteio de  

brindes. 

 D - FESTA PARA AS CRIANÇAS E  PARA OS   PROFESSORES:  

     Previsão: 06 a 10  de outubro        

     Participação: envolvimento de pais de alunos, todos da Escola, APM e 

     Grêmio Estudantil. 

     Durante a Semana da Criança haverá gincanas, danças, sorteio de brindes, e 

merenda especial para as crianças. 

     Homenagem aos professores  no dia 10/10/2.014. 

  E - ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 

     Toda a escola participará deste encerramento sempre com um cronograma de 

confraternização entre pais, professores e alunos, com atividades de  lazer, coral, 

apresentação de teatro e danças. 

X - RECURSOS FINANCEIROS/2.014 

A - RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS PARA 2.014: 

A) Convênio A.P.M. – F.D.E. : 02 (duas) parcelas anuais, valor  dependo do número 

de alunos,   destinadas a reparos do prédio, rede elétrica, hidráulica e informática. A 

prestação de contas é feita diretamente ao Órgão Fornecedor através de relatórios 

trimestrais; 

B) Convênio A.P.M. – F.N.D.E. : cota única, geralmente recebida no mês de 

/setembro/outubro, variando  de acordo com o número de alunos. Desta verba 70% se 

destina à aquisição de materiais de consumo para alunos e equipamentos, reparos gerais do 

prédio e 30%  é destinada à aquisição de material permanente, também para uso dos 

alunos.  
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Para ser aplicada, esta verba necessita da aprovação da A.P.M. e do Conselho da 

Escola e a prestação de contas é feita anualmente através do Órgão Fornecedor; 

D) Recursos próprios: Quanto aos recursos obtidos através de promoções feitas 

pela A.P.M., estes serão revertidos  na aquisição de materiais para alunos carentes, 

inclusive camisetas de uniforme escolar e nas necessidades que surgirem durante o ano, 

sempre com acompanhamento e aprovação da A.P.M.  e Parecer do Conselho Fiscal.  

OBSERVAÇÃO:   Para utilização das verbas citadas  acima serão feitas 

pesquisas de preços, sempre em três firmas; a Direção fará juntamente com os professores, 

o levantamento das necessidades e reunirá os membros do Conselho de Escola para 

priorizar o que será comprado. 

                    B- ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

Em todas prestações de contas e avaliações das aplicações, os membros do  

Conselho Fiscal avaliarão  e emitirão por escrito  Parecer sobre as mesmas.                

                    C – PRIORIDADES  ELENCADAS PELA EQUIPE ESCOLAR E 

A.P.M. PARA 2.014. 

* Para o prédio escolar: 

 Lâmpadas fluorescentes e comuns, fechaduras, cadeados, telhas, cimentos para 

pequenos consertos, tintas para pintura de lousas e algumas correções necessárias, 

reatores, soquetes, pintura das lousas das salas de aulas. 

* Para os alunos carentes: 

 Brochurões, lápis, borracha, apontadores, canetas, sulfites, cartolinas, papéis 

diversos coloridos, cola branca, brochurinhas, régua, lápis de cor, camiseta escolar, 

DVD e CD, pincel atômico, e outros.   

* Para limpeza do prédio: 

 Vassouras, sabão em pó, sabão de barra, luvas de borracha, esponja de aço,  rodos, 

álcool, cera, veneno para baratas e formigas, pano de chão,  cloro, detergente, 

desinfetante e outros. 

* Para uso coletivo dos professores e alunos: 

 Papel sulfite, stencil, giz branco e colorido, durex, fita adesiva, fita dupla face, alfinete, 

tinta para tecidos, fitilhos, papéis decorativos entre outros. 
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     * Para secretaria: 

 Papel sulfite A4, A2, envelopre, papel almaço, papel vergê, livros de atas, lápis, 

canetas coloridas, borracha, carbono, clips, pastas, cartolinas, impressos diversos, etc. 

 OBSERVAÇÃO: No decorrer do ano  caso algum aparelho danifique e tenha que ser 

consertado, a A.P.M. se reunirá para, em conjunto decidir onde e qual a melhor opção 

para efetuar os reparos necessários.         

  XI – PLANO DE MELHORIA PARA O ANO LETIVO DE 2.014. 

A- RELATÓRIO E ANÁLISE - PLANEJAMENTO 2014 

PLANO DE MELHORIA 2014 

 

Durante a avaliação Institucional  no dia 09 de abril de 2014 a   equipe escolar 

e comunidade da EE Fernando Barbosa Lima , discutimos e traçamos ações 

que irão nortear o nosso trabalho para o ano de 2014, onde elencamos os 

nossos problemas e propusemos metas a fim de aperfeiçoar a nossa prática 

pedagógica para uma qualidade e melhoria de aprendizagem e também, 

buscar maior integração com a comunidade. 
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Auto-avaliação da Escola : Diagnóstico  
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2013 –  Alunos (X); Pais (X); Funcionários (X); Professores (X)  

Instrumento de Auto-Avaliação:  
 
I Gestão Pedagógica  
 
 

 
Indicadores  

Nível de Atendimento 

 
 
Insuficiente 

 
 
Regular 

 
 
Bom 

 
 
Ótimo 

 
 
Excelente  

 
 
1. Proposta 
curricular 
contextualizada 
 

A proposta curricular 
mostra-se atualizada 
para atender as 
necessidades dos 
alunos e da 
comunidade, em 
consonância com o 
projeto pedagógico, 
as Diretrizes e 
Orientações 
Curriculares 
Nacionais, Estaduais 
e Municipais bem 
como os avanços 
científicos, 
tecnológicos e 
culturais da 
sociedade 
contemporânea? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
  X 
X 

 

 
 
   
 
 
  

X 

 
 

 
 
 

 
 

2. Articulação 
políticas 
públicas de 
educação e 
projeto 
pedagógico 

O projeto pedagógico 
promove a articulação 
entre as políticas 
públicas de educação 
e as práticas 
curriculares 
desenvolvidas na 
escola, evidenciando 
ações e resultados 
alcançados que 
contribuam para a 
continuidade das 
experiências 
relatadas? 

  
 
 
  X 

 
 
 

X X 

 

 
     
 

X 
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3. 
Planejamento 
da prática 
pedagógica 

As práticas de 
planejamento das 
aulas dos professores 
são realizadas de 
forma sistemática e 
coletiva, em 
consonância com a 
proposta curricular da 
escola, as 
necessidades 
individuais dos 
alunos, a legislação 
educacional e os 
diferentes espaços e 
tempos escolares? 

 
 

X 

  
 
 
 
   X   
   X 
   

 
   
 
 

X 

 
     

 
 
      

 
4. 
Monitoramento 
da 
aprendizagem 
(evidência p.20) 

A escola analisa os 
resultados de 
aprendizagem 
(avanços alcançados 
e dificuldades 
enfrentadas pelos 
alunos) e desenvolve 
ações  pedagógicas 
visando à melhoria 
contínua do 
rendimento escolar? 

  
  

 
 

X 

 
 
      
 
    X   

    X 

      
 

 
 
 
 
   X 

 
5. Inovação 
pedagógica 

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

  
 
 

X 

 
 
 
 
 
X 
X 
 

 
 
 
 
 

    X 

 

 

 
 
6. Inclusão com 
equidade  

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

 
 
 

X 

 
 

 
 
 
 
X 
X 

 
 

X 
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II – Gestão de Resultados Educacionais 
 
Gestão de Resultados Educacionais  

 
 

 
Indicadores  

Nível de Atendimento 
 
 
Insuficiente 

 
 
Regular 

 
 
Bom 

 
 
Ótimo 

 
 
Excelente  

 
 
1. Avaliação do 
projeto 
pedagógico 

A escola realiza, pelo menos 
uma vez por ano, práticas de 
avaliação coletiva e socialização 
dos objetivos e metas 
alcançados pelo projeto 
pedagógico, evidenciando 
melhorias e fragilidades desde a 
última avaliação desse projeto? 

   
 
 

X X 

 
 
X X 

 

 
 

2.Fluxo e 
rendimento 
escolar 

A escola  registra, analisa e 
socializa, anualmente, as taxas 
de aprovação, reprovação, 
evasão e distorção série-idade, 
identificando necessidades  e 
implementando ações de 
melhoria?  

   
 

X 

 

 
 

XXX 

 

 

 
 
3.Freqüência 
escolar  

A escola adota medidas de 
acompanhamento e controle de 
freqüência escolar dos alunos 
(semanal, quinzenal, mensal) e 
ações para assegurar a sua 
permanência com sucesso? 

   
 

X 

 
 

XX X 

 

 

 
4.Metas de 
melhoria do 
desempenho 
escolar  

A escola identifica necessidades 
e propõe metas de melhoria de 
seu desempenho com base nos 
resultados obtidos nas 
avaliações nacionais estaduais 
ou municipais? 

  
  

 
 

X 

 
 

X X X 

 

 

 
5.Uso dos 
resultados de 
desempenho 
escolar 

A escola analisa e compara os 
resultados de seu desempenho 
(IDEB, Prova Brasil/SAEB etc) 
com os resultados das 
avaliações nacionais, estaduais 
e / ou municipais? 

   
 

X X 

 
 

X X 

 
 

 

 
 
6.Transparência 
e divulgação 
dos resultados  

A escola divulga, 
bimestralmente, aos pais e à 
comunidade, os resultados de 
aprendizagem dos alunos e as 
ações educacionais 
implementadas para melhoria 
do ensino? 

  
 

 
 

X 

 
 
 

XX X 
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III - Gestão Participativa 
 
 

 
Indicadores  

Nível de Atendimento 
 
 
Insuficie
nte 

 
 
Regular 

 
 
Bom 

 
 
Ótimo 

 
 
Excelente  

 
 
1. Visão 
compartilhada 
do projeto 
pedagógico. 

O projeto pedagógico é 
reformulado e avaliado, 
anualmente, com a participação de 
todos os seguimentos da 
comunidade escolar, 
oportunizando uma visão 
compartilhada dos valores, 
objetivos, metas e ações 
orientadoras da educação 
oferecida pela escola? 

   
 
X X 
X 

 
 

 
 
X 

 
 
 

 
 
2. Avaliação 
participativa 

Os vários segmentos escolares 
acompanham e avaliam de 
maneira participativa e sistemática, 
os planos de ação e as práticas 
pedagógicas, propondo formas de 
melhorar e divulgar as realizações 
da escola, com vistas a dar 
transparência à gestão? 

   
 
X X 

 
 
X X 

 

 
 
    

 
 
3. Atuação 
dos 
colegiados. 

Os colegiados são atuantes e 
expressam comprometimento, 
iniciativa efetiva colaboração na 
implementação e avaliação no 
projeto pedagógico, contribuindo 
para que todos os segmentos 
sejam satisfatoriamente informados 
a respeito das decisões da escola? 

   
 
X 
X X 

 
   
X 

 
 
      

 
 
      

 
 
4. Integração 
escola - 
sociedade 

A escola estabelece parcerias com 
famílias, órgãos públicos, 
associações locais, empresas, 
profissionais e conselho tutelar, 
visando o enriquecimento do 
currículo e da aprendizagem dos 
alunos? 

  
  

 
 
X 
X X 

 
X 

 
 

 

5. Satisfação 
dos alunos, 
pais, 
professores e 
demais 
profissionais 
da escola. 

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

   
 
 
X 
X X 

 
 
X 
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IV- GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS 
 
 
 

 
Indicadores  

Nível de Atendimento 

 
 
Insuficiente 

 
 
Regular 

 
 
Bom 

 
 
Ótimo 

 
 
Excelente  

 
 
 
1.Documentaç
ão e registros 
escolares. 

São realizadas práticas de 
organização, atualização 
da documentação, 
escrituração, registros 
sobre a vida escolar dos 
alunos, diários de classe, 
estatísticas, legislação e 
outros, para um 
atendimento ágil à 
comunidade escolar e ao 
sistema de ensino? 

   
 
 
X 

 
 
 
  X  X  
X 

 

 
 
 

 
 
2.Utilização 
das 
instalações. 

São utilizados de forma 
apropriada instalações, 
equipamentos e materiais 
pedagógico, incluindo os 
recursos tecnológicos, para 
a implementação do 
projeto pedagógico da 
escola?  

 
 

X 

  
 
X 
X 

 
X 

 

 
 
    

 
 
3.Preservação 
do patrimônio. 

São promovidas ações que 
assegurem a conservação, 
higiene, limpeza, 
manutenção e preservação 
do patrimônio escolar, 
instalações equipamentos 
e materiais pedagógicos? 

  
 
 
X 
X 

 
 
 
X 

 
 
X 

 

 
 
      

 
 
4.Interação 
escola/ 
comunidade. 

É disponibilizado o espaço 
da escola, nos fins de 
semana e período de 
férias, para realização de 
atividades que congreguem 
a comunidade local, de 
modo a garantir a 
maximização de seu uso e 
a socialização de seus 
bens? 

  
  

 
 
 
X 
X 
X 

 
 
 
X 

 
 

 

5.Captação de 
recursos 

São buscadas formas 
alternativas para criar e 
obter recursos, espaços e 
materiais complementares 
para a melhoria da 
realização do projeto 
pedagógico da escola? 

   
 
X 

   
  X  X 
X 

 

 

6.Gestão de 
recursos 
financeiros 

São realizadas ações de 
planejamento participativo, 
acompanhamento e 
avaliação da aplicação dos 
recursos financeiros da 
escola, levando em conta 
as necessidades do projeto 
pedagógico, os princípios 
da gestão pública e a 
prestação de contas à 
comunidade? 

   
 
 
X 
X 
X 

 
 
 
X 
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REGISTROS DAS FRAGILIDADES 2013 
 

SEGMENTOS ALUNOS: 
 

Gestão Pedagógica 

 
1- A proposta Curricular Contextualizada – Consideram que a mesma atende as 

necessidades dos alunos e comunidade. Todos os professores desenvolve seu trabalho 

pautado no Currículo Oficial do Estado de São Paulo. Em relação ao uso das tecnologias 

há falhas na quantidade de equipamentos espaços adequada para utilização os mesmos. 

2- Articulação das políticas públicas: As práticas curriculares contribuem, uma vez que, o 

professor aprofunda o conteúdo. 

3- Planejamento da prática pedagógica: Observa-se que a maioria dos professores prepara 

as atividades de forma sistemática atendendo o Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo. 

4- Monitoramento d Aprendizagem: Observamos que o monitoramento acontece através do 

acompanhamento periódico dos coordenadores e da diretora cobrando pelo trabalho 

realizado. 

5- Inovação Pedagógica: Existem algumas inovações, porém a falta de estrutura é um 

complicador para a exibição de filmes, vídeos, pesquisa em laboratório de informática. 

6- Inclusão: Esta escola atende todos os níveis sócios econômicos independentes de etnia. 

Gestão dos Resultados Educacionais 

1- Avaliação do Projeto Pedagógico: O Projeto Pedagógico é sempre avaliado e  

socializado pela U.E. 

2- Fluxo de Rendimento Escolar: São divulgados, bimestralmente, através dos 

resultados obtidos. 

3- Frequência Escolar: A escola apresenta um registro diário, na pasta da sala de aula, 

da frequência dos alunos. 

4- Metas de Melhoria: A escola divulga os resultados internos, bimestral, e anual. 

Também divulga os resultados do Saresp e a meta a ser cumprida. Neste aspecto há 

um estímulo para que a mesma seja alcançada. 
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5- Uso do desempenho: A escola divulga os resultados, faz análises e usa os mesmos 

nas atividades cotidianas da sala de aula. 

6- Transparência dos resultados bimestrais: São realizadas, bimestralmente, reuniões de 

pais para divulgação dos resultados e também conversar sobre o avanço de seu filho. 

Gestão Participativa 

1- Visão Compartilhada: O Projeto Pedagógico é avaliado e reformulado com a 

participação de todos, anualmente. 

2- Avaliação Participativa: São realizados acompanhamentos periódicos de forma 

sistemática para que o ensino e aprendizagem sempre estejam avançando. 

3- Atuação dos Colegiados: A atuação do Grêmio Estudantil neste ano foi muito 

produtiva e contribuiu para ações realizadas na U.E. 

4- Integração da Escola e Comunidade: Há integração da família com a comunidade, 

porém, algumas são descompromissadas com a educação dos filhos. 

5- Satisfação dos pais e filhos: Há sempre busca de divulgação dos problemas a serem 

enfrentados em busca de soluções. 

Gestão de Serviços e Recursos 

1- Documentos e Registros Escolares: Os registros são atualizados e mantidos em 

ordem na Secretaria. 

2- Utilização das Instalações: Apesar da insuficiência de recursos tecnológicos os 

equipamentos e materiais são utilizados com professores e alunos. 

3- Preservação do Patrimônio: Falta uma ação específica para a organização e limpeza 

das carteiras. 

4- Integração Escola e Comunidade: A Escola disponibiliza espaços para a realização de 

atividades culturais. 

5- Capitação de Recursos: Contribuições foram realizadas para a melhoria do ambiente 

de sala de aula (colocação de ar condicionado). 

6- Gestão de recursos financeiros: falta de recursos financeiros para ampliação do 

prédio escolar.  

SEGMENTOS PAIS: 
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Gestão Pedagógica: 

1- A proposta Curricular Contextualizada – O grupo acredita que o Currículo do ciclo II e 

Ensino Médio devem ser complementados com outros recursos pedagógicos: livros 

didáticos, revistas, jornais. Já o material do ciclo I é interessante e atende as 

necessidades. 

2- Articulação das políticas públicas: Considera que as políticas públicas são boas e as 

ações evidenciam os resultados obtidos nas avaliações internas e externas. 

3- Planejamento da prática pedagógica: Percebem que as aulas são planejadas pela 

maioria dos professores e que utilizam as mídias digitais para melhorar as aulas. 

4- Monitoramento d Aprendizagem: Observam que as ações são desenvolvidas com 

base nos resultados da aprendizagem. 

5- Inovação Pedagógica: As práticas pedagógicas são direcionadas conforme as 

necessidades dos alunos. 

6- Inclusão: A grande dificuldade é a falta de adequação do espaço do físico para 

atender alunos com necessidades especiais que necessitam de acessibilidade.  

Gestão dos Resultados Educacionais: 

1 - Avaliação do Projeto Pedagógico: São realizadas práticas de coletivas para avaliar o 

Projeto Pedagógico nas reuniões de pais e na Avaliação Institucional. 

2- Fluxo de Rendimento Escolar: Há sempre o registro do acompanhamento das taxas 

de aprovação e reprovação. 

3- Frequência Escolar: A escola apresenta um registro diário, na pasta da sala de aula, 

da frequência dos alunos e comunica a família sempre que há necessidade. 

4- Metas de Melhoria: A escola divulga os resultados internos, bimestral, e anual e 

propõe as metas de melhoria com base nestes resultados. 

5- Uso do desempenho: A escola divulga os resultados, porém há necessidade de 

divulgar melhor o resultado do IDEB. 

6- Transparência dos resultados bimestrais: São realizadas, bimestralmente, reuniões de 

pais para divulgação dos resultados e também conversar sobre o avanço de seu filho. 
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Gestão Participativa 

1- Visão Compartilhada: O Projeto Pedagógico é avaliado e reformulado com a 

participação dos representantes de cada segmento. 

2- Avaliação Participativa: São realizados acompanhamentos periódicos de forma 

sistemática para que o ensino e aprendizagem sempre estejam avançando. 

3- Atuação dos Colegiados: A atuação do Conselho de Escola e APM são participantes 

nas decisões tomadas. 

4- Integração da Escola e Comunidade: Há integração da família com a comunidade e 

parcerias com o Conselho Tutelar, FEF, Unicastelo e Polícia Militar (Proerd). 

5- Satisfação dos pais e filhos: Os pais gostam da escola e estão satisfeitos com o grupo 

de professores. 

Gestão de Serviços e Recursos 

1- Documentos e Registros Escolares: Os registros são atualizados e mantidos em 

ordem na Secretaria. 

2- Utilização das Instalações: Apesar da insuficiência de recursos tecnológicos os 

equipamentos e materiais são utilizados com professores e alunos. 

3- Preservação do Patrimônio: Falta uma ação específica para a organização e limpeza 

das carteiras. 

4- Integração Escola e Comunidade: A Escola disponibiliza espaços para a realização de 

atividades culturais, nos finas de semana  com o Programa Escola da Família. 

5- Capitação de Recursos: Contribuições foram realizadas para a melhoria do ambiente 

de sala de aula (colocação de ar condicionado). 

6- Gestão de recursos financeiros: falta de recursos financeiros para ampliação do 

prédio escolar. 

SEGMENTOS PROFESSORES: 

Gestão Pedagógica 

Consideraram pontos a serem melhorados itens: 3, 5 6: 

3 - O número de ATPC é insuficiente para o trabalho coletivo (preparo de aula). 

5 - Falta de espaço físico inadequado na escola para realização de práticas inovadoras.  

6 – Necessidade de material ampliado para o aluno (Tiago 7º B), não houve neste ano 
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material ampliado. 

Gestão dos Resultados Educacionais 

6 – Há uma grande ausência e descompromisso dos pais. 

Gestão Participativa 

2 – Falta divulgação dos resultados dos trabalhos feitos pela equipe nas reuniões de pais. 

3 – Poucas ações foram divulgadas /divulgar mais as ações aos professores, principalmente, 

na ATPC. 

Gestão de Recursos Financeiros 

2 - Não há espaço físico para instalações dos equipamentos que poderiam auxiliar no 

melhor desenvolvimento de  trabalho pedagógico. 

3 – Falta um trabalho específico para a melhoria da conservação do patrimônio, 

principalmente, as carteiras em sala de aula. 

6 – Sugestão de divulgação dos recursos em painéis no pátio da U.E. e com mais tempo nas 

ATPCs. 

B- Proposta de ações 

 

1. Gestão Pedagógica 

- Plano de Trabalho das ATPCs com foco formativo na gestão do currículo e 

sala de aula tendo como base o desenvolvimento de competências e 

habilidades; 

- Professor de apoio à aprendizagem atendendo os três períodos para 

garantir ao aluno a carga horária de aulas e auxiliar aqueles que apresentam 

dificuldades; 

- Sala de leitura desenvolvendo as habilidades leitoras e o estímulo a leitura; 

- Observação das salas de aula pela equipe gestora para auxiliar o professor 

a desenvolver uma aula que atendam as expectativas do Currículo Oficial e 

as necessidades dos alunos; 

- Proemi – atendimento aos alunos do Ensino Médio para apoiar as atividades 
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curriculares; 

- Acompanhamento individualizado dos professores para contribuir com a 

formação e melhoria das atividades em sala de aula; 

- Incentivo aos professores participarem em cursos oferecidos pela SEE e 

outras para o aprimoramento da formação acadêmica; 

- Projeto Xadrez para apoio ao desenvolvimento do raciocínio e concentração; 

- ACDs  - incentivando a práticas saudáveis de lazer através destas 

atividades esportivas. 

2. Gestão de Resultados Educacionais 

- Dar continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior com os alunos do ciclo 

I que atingiram a média de 8,4 no Idesp 2013; 

- Monitoramento da aprendizagem com foco nos resultados, juntamente, os alunos 

dos 6º anos para a continuidade do trabalho desenvolvido no ano anterior; 

- Enfoque nos resultados dos 9º anos para que haja um avanço nos mesmos em 

relação ao ano de 2013; 

- Trabalho de aprofundamento das habilidades de matemática, realizado pela 

professora Ana Carolina, como apoio a aprendizagem, realizada uma vez por 

semana aos alunos dos 9º anos; 

- Acompanhamento dos resultados apresentados nas Avaliações da Aprendizagem 

em Processo tendo como norte do trabalho de recuperação a ser desenvolvido e 

nas atividades da sala de aula; 

- Visitar as famílias do bairro em casos de problemas de frequência e permanência 

do aluno na U.E.; 

- Aplicações de avaliações periódicas a ser realizada pelos professores 

coordenadores para monitorar os avanços e as dificuldades a serem sanadas.  

3. Gestão Participativa 

- Dar continuidade ao Trabalho realizado pelo Grêmio Estudantil conforme a gestão 

anterior; 

- Continuidade do grupo de pais iniciada no ano de 2013; 

- Criação de um grupo de professores e pais para contribuir com a preservação e 
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conservação do patrimônio; 

- Continuidade do trabalho desenvolvido na mediação escolar; 

- Continuidade do Programa Escola da Família com ações culturais, esportivas e demais 

para atendimento da comunidade; 

- Programa Acessa Escola para atendimento dos alunos e comunidade para utilização da 

internet em trabalhos, pesquisas e demais necessidades; 

- Realizações de Eventos para a integração de todos: dias das mães, dia dos pais, Projeto 

Brecheret e outros; 

- Participação no Programa Educação Compromisso de São Paulo – Um dia na escola 

com meu filho – 22/02 e 23/08 de 2014; 

- Acompanhamento monitorado pelos pais sobre seus filhos em relação ao comportamento 

e aprendizagem; 

- Implementação da Secretaria Digital Escolar; 

- Parceria com a Cofasp para a apoio a realização de tarefas escolares; 

- Parcerias com o Conselho Tutelar , Unaps, Apae, Creas e Kras as crianças e jovens para 

apoiar os alunos que necessitam de atendimento especiais  em problemas de saúde 

como em questões sociais ao envolvimento com entorpecentes, álcool e outros. 

- Desenvolvimento do Projeto – Fernandópolis Cidade Responsável – prevenção do uso 

abusivo do álcool. 

4. Gestão de Serviços e Recursos 

- Capacitação oferecida pelo GOE aos docentes e funcionários sobre assuntos da vida 

funcional e pontualidade nos registros e entrega de documentos; 

- Aquisição de materiais tecnológicos com o Programa Proemi para melhoria 

da qualidade dos equipamentos; 

- Utilização dos espaços nos finais de semana para atendimento a 

comunidade – PEF; 

- Trato na Escola – pintura inter e externa do prédio; 

- Aquisição de aparelhos de ar condicionado para a melhoria do clima  

proporcionando um ambiente agradável para as realização das atividades; 

- Criação de um espaço alternativo com áreas verdes e utilização de materiais 
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recicláveis para uso nas atividades curriculares; 

- Forração do pátio para amenizar a temperatura, principalmente, nos dias 

mais quentes. 

X – PROJETOS  ESPECIAIS  

A-  PROEMI 

   1-   ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

Formação Docente  

Palestra - Mario Sérgio Cortella  

Setembro/2013 - Formação Docente  

Palestra – Celso Vasconcelos 

Fevereiro / 2.014 

ATPC - Estudo Texto: Gestão Sala de Aula  

Durante todo o ano letivo. 

    OBJETIVOS:- 

                        Promover um espaço de estudo, de aprendizagens compartilhadas, de 

construção de parcerias entre professores, para a reconstrução do conhecimento, onde, 

coletivamente, tenham a oportunidade de perguntar, pensar, problematizar, trocar 

experiências e repensar suas ações na organização da ação pedagógica.  

                 Sensibilizar o docente para que a melhora educacional é um compromisso que 

envolve toda a sociedade, mas que é o professor que concretiza essa mudança na sua 

gestão de sala de aula.  

                 Proporcionar momentos de estudo e reflexão coletiva sobre experiências 

vivenciadas em sala de aula pelos próprios membros do grupo em um movimento contínuo 

de ação/reflexão.  

                 Instigar a equipe escolar a repensar a relação escola/adolescente do século 

XXI, conquistando a co-responsabilidade do discente para sua aprendizagem.  

                 Propiciar atividades com uso das TICs na rotina escolar para melhor adaptação 

da equipe e posterior uso em sala de aula. 
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PUBLICO ALVO:- 

Professores: 

Linguagens 

  - Língua Portuguesa 

   - Matemática 

Ciências da Natureza 

  - Biologia 

  - Física 

  - Química 

Ciências Humanas 

  - Geografia 

  - Filosofia 

  - Sociologia 

  - História 

Equipe Gestora 

-Diretor 

- Vice Diretor 

-Vice Diretor da escola da família 

- PCs 

Professores Readaptados 

Professores da Sala de Leitura. 

               METAS: Através destas  ações, pretendemos conscientizar os professores sobre a 

importância e  responsabilidade de sua atuação na aprendizagem dos alunos no sentido de 

elevar os resultados nas avaliações externas e internas da U.E. 

       2-   PROJETO:  COMUNICAÇÃO DIGITAL E UTILIZAÇÃO DAS MIDIAS 

  JUSTIFICATIVA: 

        A  E. E. Fernando Barbosa Lima através deste projeto busca contribuir para a inserção 

de uma proposta de educação para as mídias e se familiarizar com os equipamentos 

próprios da comunicação radiofônica, associada a exercícios de elaboração coletiva da 

programação a ser veiculada, permitindo-se assim que os alunos do Ensino Médio possam 

ter seu próprio discurso, transmitindo á todos o que pensa, deseja e necessita para a 
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melhoria das relações entre a comunidade escolar e seu em torno. Mantendo se assim um 

contato real com um meio de comunicação, priorizando a auto-estima e a auto-valorização 

do grupo, permitindo sua expressão, através da ampliação de sua voz, tornando-os 

protagonistas de uma ação pedagógica, ao ofertar uma comunicação horizontal, 

democrática e participativa.  

OBJETIVOS : 

  Abordar questões da escola, do país, do mundo, promovendo reflexões e atuações 

referentes à luta pela cidadania;   

 Divulgar projetos, eventos da escola, notícias, músicas, entrevista, prestação de 

serviços (avisos, recados, achados e perdidos, palestras, etc.).   

 Disponibilizar espaços de interação virtual, mediados pelo computador, assegurando 

informação e participação continuada dos alunos na escola e na comunidade;   

 Utilizar os variados recursos disponíveis na web: da produção à programação da 

rádio; Propiciar a criação de um ambiente virtual para a rádio através do acesso remoto;  

   Favorecer a atualização do ouvinte e seu conhecimento crítico a respeito dos fatos 

sociais, políticos, econômicos, religiosos, culturais e artísticos de seu cotidiano; 

  Oferecer uma programação de rádio com assuntos educativos voltados para os 

interesses dos alunos e da comunidade escolar;  

 Praticar a postura do ouvinte enquanto cidadão, e participação em entrevistas, 

divulgação, etc.; 

 AÇÃO: 

           Através da criação da rádio escolar construir uma comunicação por meio de vivência 

na interpretação lingüística entre a comunidade, equipe escolar nos eventos escolares. 

AREA DE CONHECIMENTO- COMPONENTE CURRICULAR: 

Linguagens 

  - Língua Portuguesa 

  - Língua Estrangeira 

  - Arte, Educação Física 

                                  3-  PROJETO:  FRUIÇÃO DAS ARTES 

 Justificativa: 

            Pensando no contexto atual percebemos que nossos jovens estão inseridos numa 
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cultura digital e a cada dia novas tecnologias são lançadas as mãos dos mesmos, e esta 

possibilidade permitem a habilidade em manusear objetos tecnológicos, programas, links, 

redes sociais. Desta forma, podemos operar dentro deste contexto inserindo a Produção 

Artística no mundo digital, instigando assim, o entusiasmo dos alunos em observar as 

produções através de um site coletivo.  

Objetivos: -  

            Conhecer as várias linguagens da arte:Teatro,Dança, Arte Visual, música através 

das mídias digitais; - Envolver os alunos nas atividades culturais coletivas com auxilio das 

mídias digitais; - Criar um site coletivo para divulgação das produções artísticas; - Valorizar a 

variedade da cultura artística do nosso país; - Construir novos conhecimentos do universo 

cultural transpondo para outras culturas inerentes ao meio em que convivem; - Divulgar os 

trabalhos realizados pela U.E. a comunidade para apreciação das artes. 

AÇÕES:- 

Através da melhoria das tecnologias digitais proporcionar aos alunos o contato com as 

novas culturas para a ampliação do conhecimento no contexto artístico e melhoria na 

qualidade de ensino. 

ARÉA DE CONHECIMENTO: COMPONENTE CURRICULAR 

Linguagens 

  - Língua Estrangeira, Arte, Educação Física 

  - Ciências Humanas 

  - Sociologia 

  - História 

                          4-  PROJETO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA 

FINALIDADE: • Demonstrar o processo de pesquisa e transformá-la em ação permite um 

trabalho colaborativo em que a prática e a teoria possam caminhar juntas para melhorar 

espaços coletivos de uso público • Através de esta prática desenvolver na Escola um Jardim 

Sustentável, onde os alunos possam ter um ambiente alternativo de estudo.  

JUSTIFICATIVA: O contato dos alunos com a natureza é essencial, pois devem conviver 

bem com o Meio em que vivem, sabendo respeitá-lo. Esse projeto permite a eles 

desenvolver essa relação, ampliando seu conhecimento e valorizando a Natureza através de 

pesquisas e práticas para melhorar o ambiente em que vivem. Desenvolvendo técnicas 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

orgânicas de preparo e cultivo do ambiente e uso de meios sustentáveis para o espaço 

alternativo, deixando, assim o ambiente escolar mais agradável e melhorando a qualidade 

de vida de toda a comunidade escolar.  

OBJETIVOS GERAIS: • Desenvolver um trabalho de pesquisa sobre a questão ambiental 

dentro da sustentabilidade, sensibilizando-os para a importância da reutilização do lixo seco, 

evitando assim a poluição do ambiente local e das demais dependências da Escola, 

procurando contribuir para um ambiente mais saudável a todos. • Pesquisar espaços 

alternativos, no âmbito escolar, para melhorar a área verde e os impactos positivos que 

podem melhorar o espaço físico. • Abordar atitudes de reaproveitamento de lixo para 

transformar espaços coletivos. • Desenvolver ações complementares e atitudes que 

possibilitem os educadores, alunos funcionários e comunidade, a garantia da participação de 

todos na construção e implantação de melhoria do ambiente escolar com a preparação do 

espaço alternativo coletivo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Pesquisar um espaço na escola para a construção de uma 

área alternativa com plantas e objetos reaproveitável; • Envolver alunos, professores 

funcionários e pais com a questão ambiental e sustentável; • Incentivar a participação de 

todos na defesa do meio ambiente local e global, com enfoque na qualidade de vida e bem-

estar; • Desenvolver um Jardim com árvores e flores de forma a aproximar o aluno da 

convivência ambiental e saudável, alegrando o ambiente escolar com muita cor e explorando 

a criatividade dos alunos; • Preparar os alunos para a reutilização de garrafa pet, fazendo 

assim um uso criativo das mesmas; • Trabalhar a Interdisciplinaridade; • Proporcionar maior 

socialização e o trabalho em equipe; • Tornar as aulas mais atraentes; • Desenvolver 

atitudes mais ecológicas, sensibilizando os alunos ao problema ambiental ao redor da 

escola. 

AÇÕES: 

Partindo da investigação de uma questão problema, será proporcionado aos professores e 

alunos através de visitas e manejo de práticas ecológicas, oportunidades de aprofundar o 

estudo científico, possibilitando ampliação do saber já adquirido. 

ARÉA DO CONHECIMENTO DO COMPONENTE CURRICULAR: 

Ciências  da Natureza 

  - Biologia 
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5-  PROJETO LEITURA E LETRAMENTO 

OBJETIVOS: 

          Este projeto tem por objetivo enriquecer o trabalho pedagógico realizado nesta U.E 

colaborando com todas as disciplinas do currículo para  aprimorar o gosto e o prazer pela 

leitura através dos clássicos da literatura e outros contemporâneos permeados pelo 

Currículo em diferentes contextos históricos:  

 Apresentar através da leitura dos clássicos e compreender a relação entre o contexto 

histórico e o momento de sua produção, situando aspectos sociais, econômicos e 

políticos; Relacionar informações sobre concepções artísticas – verbais e não verbais 

para atribuir significados de leituras críticas interdisciplinares; 

 Despertar o gosto pela leitura de textos literários para o aprimoramento da 

competência leitura e escritora de maneira prazerosa no universo cultural e nos 

registros nos quais possamos ter contato;  

 Oportunizar a autoavaliação como instrumentos de conhecimentos através de 

exposição de trabalhos em momentos de interação com os demais alunos em 

seminários e debates;  

 Trabalhar em grupos para promover a cooperação e interação entre os colegas; 

Ampliar o conhecimento e a criticidade dos alunos através da habilidade de ler bons 

livros . 

AÇÕES: 

Compra de livros para atender os alunos do Ensino Médio, auxiliando assim o 

desenvolvimento da competência leitora e escritora e visita a local cultural para aprimorar o 

gosto e o conhecimento de novos saberes. 

AREAS DE CONHECIMENTOS: 

Linguagens 

 - Língua  Portuguesa 

Ciências Humanas 

  - Geografia 

  - Filosofia 

  - Sociologia 

  - História 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

6- PROJETO:   XADREZ 

JUSTIFICATIVA:- 

A principal finalidade do projeto é despertar o interesse do aluno para desenvolver uma série 

de habilidades sociais e intelectuais, desenvolvimento do raciocínio lógico, estímulo à 

criatividade, melhoria da autoestima e concentração; melhor avaliação das consequências 

de seus atos (tornando-o mais prudente e responsável) e a observação de suas atitudes. 

Espera-se melhorar em 30% o bem estar e a socialização dos alunos motivando-os para a 

aprendizagem, principalmente no desenvolvimento do raciocínio lógico. 

 OBJETIVOS:- 

  Ensinar a história do jogo de xadrez aos alunos, apresentando-a sobre os  

            diferentes pontos de vista históricos;  

  Ensinar o jogo de xadrez aos alunos, por meio de aulas criativas e motivadoras;  

 Favorecer o aluno através do pensar e do agir, da competição e da cooperação;  

  Estimular a criatividade;  

  Estimular a adoção de atitudes de respeito mútuo, dignidade, solidariedade e 

cooperação na prática do jogo, buscando encaminhar os conflitos de forma não 

violenta, através do diálogo; 

  Desenvolver o raciocínio lógico. 

AÇÃO: 

           Utilização de Kits de peças de xadrez gigante e mural imantado para desenvolver 

ludicamente as atividades práticas do jogo, elevar a autoestima dos alunos através do 

aprendizado, despertando o raciocinio lógico e o envolvimento nas atividades 

pedagógicas. 

AREA DO CONHECIMENTO/ COMPONENTE CURRICULAR 

   Linguagens 

  - Língua Estrangeira, Arte, Educação Física 

Matemática 

   - Matemática 
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B-  PROJETOS ESPECIAIS DA UNIDADE ESCOLAR  

1– PROJETO:  BRINCADEIRAS 

JUSTIFICATIVA 

As crianças sempre tiveram contato com brincadeiras, seja no convívio com outras 

crianças em casa, na rua, no grupo de amigos, e essas brincadeiras foram passadas de 

geração para geração. Nada mais apropriado resgatar essas diversas brincadeiras que 

existem e cada dia vão sendo modificadas ou acrescentadas conforme a necessidade e o 

momento histórico. Por isso esse projeto justifica-se pela necessidade de apresentar, na 

escola, essas brincadeiras que todos conhecem de forma que os alunos registrem 

colocando em jogo todo seus conhecimentos sobre a língua escrita, aprendam e ensinem  

outras pessoas. 

OBJETIVO GERAL 

O projeto visa propiciar a participação do aluno em situações de uso da linguagem 

oral, apreciando os textos instrucionais (brincadeiras) e utilizando a modalidade de leitura 

mais adequada. Além disso, propiciar a produção de textos instrucionais utilizando, para 

isso, os procedimentos de escritor (planejar o que vai escrever, fazer rascunhos e reler o 

que está escrevendo) para a confecção de um mural ilustrativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno deverá: 

 Ampliar o repertório de brincadeiras; 

 Apropriar-se, mediante o uso, das características de um texto instrucional; 

 Escrever as regras das brincadeiras respeitando as características desse tipo de 

texto; 

 Revisar textos; 

 Fazer ilustrações considerando a complementaridade com o texto escrito; 

 Escrever considerando a diagramação desse tipo de texto; 

 Aprender procedimentos de consulta a livros instrucionais; 

 Desenvolver atitudes cooperativas e de respeito com os colegas; 

 Organizar e interpretar dados colhidos numa entrevista (tratamento e informação). 
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PÚBLICO ALVO 

O projeto destina-se ao 5º Ano  do Ensino Fundamental – Ciclo I. 

PRODUTO FINAL 

Produzir um mural ilustrativo com os textos instrucionais produzidos pelos alunos. 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto se dará: 

1. Roda de conversa: respeitando a prática social do aluno, quanto às brincadeiras que 

eles conhecem e que brincaram. Questionamentos quanto às brincadeiras preferidas 

por eles. 

2. Apresentação de livros contendo texto instrucional (brincadeiras) e leitura em voz alta 

pelo professor de uma brincadeira; 

3. Elaboração de uma lista de brincadeiras preferidas pelos alunos da sala e escolha de 

uma para brincar. 

4. Pesquisa: os alunos farão uma pesquisa sobre as brincadeiras preferidas dos alunos 

da escola (1ª a 4ª série). Contarão os votos, criarão uma tabela e representarão os 

dados obtidos em um gráfico. 

5. Apresentação de um texto instrucional: “Bola queimada com garrafas”, com atividades 

do texto. 

6. Construção de um mural com textos instrucionais ilustrados (diversas brincadeiras). 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Durante o projeto serão utilizados material xerocado, livros didáticos, giz, lousa, lápis 

de cor, sulfite, bola, cédulas para votação, cartaz.               

RESULTADOS ESPERADOS 

A partir de uma prática pedagógica de construção do conhecimento, espera-se que 

os alunos avancem nas situações de comunicação oral, adequando a modalidade de leitura 

ao propósito e às características do texto instrucional (brincadeiras). 

Além disso, que os alunos sejam capazes de produzir textos instrucionais, 

verificando e observando as características desse gênero textual. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FRITZEN, Silvino J. Jogos dirigidos: para grupos, recreação e aulas de Educação Física. 

Petrópolis. 8ª edição. Vozes, 1986. 
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GARCIA, Rose; MARQUES, Lílian. Brincadeiras cantadas. Porto Alegre: Kuarup, 1988. 

Revista Lição de Casa nas Férias. Estadão. São Paulo. Klick. 

PINTO, Gerusa R. ; PINTO, Frances R. Dia-a-dia do professor: datas comemorativas, 

projetos e murais. 9ª edição. Outubro. Volume 8. 

2 – PROJETO:  POESIAS 

JUSTIFICATIVA 

Em geral as crianças se sentem bastante atraídas por  textos poéticos e muitas 

vezes já o conhecem por intermédio de músicas infantis, parlendas e outros textos da 

tradição oral que têm predomínio da linguagem poética. 

As poesias, parlendas, trava-línguas, os jogos de palavras, memorizados e 

repetidos, possibilitam às crianças atentarem não só aos conteúdos, mas também à forma, 

aos aspectos sonoros da linguagem, com ritmo e rimas, além das questões culturais e 

afetivas envolvidas. 

O projeto poesias tem como intenção maior que os alunos vivenciem o papel de 

leitores e escritores. 

OBJETIVO GERAL 

O projeto visa propiciar a participação do aluno em situações de uso da linguagem 

oral, apreciando os textos poéticos e utilizando a modalidade de leitura mais adequada. 

Além disso, propiciar a produção de textos poéticos utilizando, para isso, os procedimentos 

de escritor (planejar o que vai escrever, fazer rascunhos e reler o que está escrevendo). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno deverá: 

 Familiarizar-se com os livros de poesias e textos poéticos variados; 

 Escutar poemas lidos, apreciando a leitura feita pelo professor; 

 Compreender as características do texto poético (musicalidade, ritmo, diagramação); 

 Adquirir papel de leitor de textos poéticos na sala de aula; 

 Ampliar o seu repertório de textos poéticos; 

 Interagir entre os pares nas atividades de leitura poética; 

 Produzir textos poéticos, respeitando as características do gênero textual. 
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PÚBLICO ALVO 

O projeto destina-se 5º Ano do Ensino Fundamental – Ciclo I, com 25 alunos 

aproximadamente em cada ano. 

PRODUTO FINAL 

Produzir um livro de poesias de autoria dos alunos para completar o acervo da 

biblioteca da escola. 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto se dará: 

1- Apresentação do projeto e do produto final: produção de um livro de poesias para 

completar o acervo da biblioteca da escola; 

2- Roda de leitura: apresentar livros de poesias e fazer a leitura de algumas delas; 

3- Leitura de uma poesia feita pelo professor; 

4- Leitura compartilhada de uma poesia em que cada aluno tenha o texto impresso e 

possa acompanhar a leitura; 

5- Compreensão do texto com atividades escritas; 

6- Intercâmbio oral: será disponibilizada para cada aluno uma poesia, onde ele deverá ler  

e ensaiar em casa para apresentar na sala de aula (sorteio de alguns alunos). Promover a 

discussão. 

7- Produção de texto poético a partir de duplas produtivas: os alunos produzirão textos 

poéticos com tema livre, respeitando as características desse estilo de gênero. 

Primeiramente farão o rascunho, depois revisarão e passarão a limpo; 

8- Ilustração do poema; 

9- Montagem do livro; 

10- Entrega do livro para a biblioteca da escola. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Durante o projeto será utilizado textos poéticos xerocados, livros de poesias, papel 

canson, lápis de cor, lousa, giz, folha almaço, lápis e borracha. 

RESULTADOS ESPERADOS 

A partir de uma prática pedagógica de construção do conhecimento, espera-se que 

os alunos avancem nas situações de comunicação oral, adequando a modalidade de leitura 

ao propósito e às características do texto poético. 
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Além disso, que os alunos sejam capazes de produzir textos poéticos respeitando as 

características desse gênero. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1- BELINKY, Tatiana. Um poema puxa o outro. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 

2002. 

2- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: 1ª a 4ª série – Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1997. v.2. 

3- MORAES, Vinícius. A arca de Noé. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1991. 

4- Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. CENP – Subsídios para o planejamento 

de 2008 – Ciclo I – Educação Fundamental: Expectativas de Aprendizagem de Língua 

portuguesa. 

3 - PROJETO : PREVENÇÃO TAMBÉM SE ENSINA 

Justificativa: 

        A educação preventiva é diferente da simples informação ou repressão, por isso aqui 

procuramos conscientizar crianças e jovens por meio de uma abordagem direcionada para a 

vida, onde a prevenção ao uso indevido de drogas se encontra dentro de um contexto de 

valorização da vida e do ser humano, assim também a participação de campanhas e 

combates de doenças, como a Dengue, gravidez precoce, DST, bullyng, HPV, pediculose e 

outras mais que se fizerem necessário. 

Objetivos: 

 Promover a conscientização sobre o uso indevido de drogas; 

 Estimular a construção de uma cultura de paz; 

 Resgatar valores como: solidariedade, respeito, tolerância (mesmo generalizado); 

 Elevar a auto-estima do educando e valorização do seu próprio corpo; 

 Informar sobre formas de prevenção; 

 Utilizar os recursos públicos disponíveis em campanhas preventivas. 

Conteúdo: 

 Resgate de valores; 

 Valorização do corpo; 

 Elevação da auto-estima; 

 Conscientização sobre formas de contaminação; 
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 Informações sobre busca de tratamentos. 

Procedimento metodológico: 

 Pesquisas; 

 Leitura de textos; 

 Filmes de vídeo; 

 Palestras; 

 Confecção de cartazes; 

 Músicas; 

 Círculo Restaurativo; 

 Prática de esportes; 

 Dramatizações; 

 Debates. 

Público-alvo: alunos do ciclo I e ciclo II do Ensino Fundamental Regular e Ensino Médio. 

Duração: durante o ano letivo. 

Avaliação: A avaliação é contínua durante o desenvolvimento do projeto e observação 

direta na mudança de postura do aluno. 

4 – PROJETO: LITERATURA 

Justificativa: 

        Ampliar a visão do mundo através da leitura e desenvolver nos nossos alunos a 

competência leitora. 

Objetivos: 

 Desenvolver e despertar o prazer pela leitura; 

 Através da leitura, desenvolver e ampliar os limites do próprio conhecimento e do mundo; 

 Ter a leitura como enriquecimento cultural e meio de obter conhecimento; 

 Perceber as diferentes funções sociais da leitura. 

Conteúdos: 

 Diversos tipos de leitura com momentos diferentes; 

 Leitura sensorial; 

 Leitura visual; 

 Leitura sonora. 
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Procedimentos Metodológicos: 

 Coleta de diferentes tipos de textos tais como: jornais, revistas, obras literárias, história em 

quadrinhos, catálogos, propagandas, cartazes, dramatização, receitas, etc; 

 Uso da biblioteca escolar; 

 Roda de leitura; 

 Leitura compartilhada, individual, jogralizada, etc. 

Duração do projeto: durante todo o ano. 

Público-alvo: alunos do ciclo I e ciclo II do Ensino Fundamental Regular e ciclo II. 

Avaliação: Será observados a participação e o interesse pelos momentos de leitura como 

também a iniciativa de escolher a sua própria leitura. 

5- PROJETO: PÁSCOA 

Justificativa: 

      A Páscoa é um período de reflexão, um momento de resgatar valores perdidos. 

Objetivos:  

 Valorizar a vida como presente de Deus; 

 Lembrar que a Páscoa significa vida nova, sim a vida e não as injustiças, violência, 

drogas; 

 Despertar a mudança interior (perdão, ser solidário, afetivo); 

Procedimentos metodológicos: 

 Conversas relatos sobre o tema; 

 Leitura de textos poéticos e informativos; 

 Músicas; 

 Interpretação verbal e não-verbal; 

 Cruzadinhas, tarjetas, acróstico, caça-palavras, produção de textos; 

 Lenda dos ovos de Páscoa; 

 Criar mensagens de paz, amor cristão, fé e esperança de um mundo fraterno e solidário. 

Encerramento: 

 Confraternização: oração ecumênica, apresentações de poemas, músicas, jograis, ceia (partilha 

do pão e suco de uva) distribuição de ovinhos. 

Duração: durante o período que antecede à Páscoa. 
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Público-alvo: alunos do ciclo I e ciclo II do Ensino Fundamental Regular. 

Avaliação: 

Observação diária do aluno quanto ao comportamento e interação social. 

6 - PROJETO: MÃE 

Justificativa:  

    A valorização da figura da mãe como um ser muito importante e abençoado por Deus que 

gera a vida. 

Objetivos: 

 Valorização da figura materna; 

 Desenvolver a socialização; 

 Reconhecer às qualidades dos pais. 

 Conteúdos: 

 textos diversos; 

 brincadeiras; 

 músicas; 

 oficina na semana do dia das mães. 

Procedimentos metodológicos: 

 produção de pequenos textos; 

 conversa informal; 

 caça-palavras, cruzadinhas, acróstico; 

 cartazes; 

 mural; 

 confecção de lembrancinhas; 

 oficina : com manicure, pedicure, massagem, corte de cabelo e escova. 

Público-alvo: alunos do ciclo I e ciclo II do Ensino Fundamental Regular. 

Duração: Durante o mês que se comemora do dia das Mães. 

Produto Final: 

 Confraternização com homenagem ao Dia das mães com apresentações e gincanas. 

Avaliação: 

Acontecerá no decorrer do projeto observando a participação, interesse e 
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assiduidade de todos os participantes.  

7 - PROJETO: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

Justificativa: 

     Que através deste projeto o aluno possa respeitar o ambiente escolar, a fim de ajudar a 

conservá-lo como um bem comum de todos. 

Objetivos:  

      Conscientizar a comunidade escolar sobre a valorização do patrimônio e preservação do 

ambiente escolar. 

Duração: Ano todo. 

Conteúdo: 

 Conversa informal sobre a escola; 

 Discussões sobre o tema para incentivar a participação de todos; 

 Direitos e deveres na preservação do Patrimônio: prédio escolar, mobiliário, jardim, 

quadra e todo o seu meio ambiente; 

Procedimentos metodológicos: 

 Passeio com os alunos pelo ambiente escolar para observação do que deve ser feito 

para melhorar a escola; 

 Noções de higiene: banheiro, merenda, etc; 

 Noções de consumo: economia; 

 Mutirão de limpeza; 

 Cartazes alertando quanto à preservação sala de aula e pátio; 

 Confecção de cestos para reciclagem do lixo 

 Limpeza das carteiras nas salas de aula. 

Público-alvo: alunos do ciclo I e ciclo II do Ensino Fundamental Regular e Ensino Médio. 

Avaliação: Observação contínua de cada atividade e mudanças de comportamento em 

relação ao convívio social dentro da escola e fora dela. 

8 - PROJETO: MINHA CIDADE 

Justificativa:  

     Este projeto promoverá o resgate da cidade onde moramos, principalmente, seus 

monumentos históricos, espaços sociais, arquiteturas modernas, a fim de que o aluno possa 

observar melhor o ambiente urbano em que se vive.  
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Objetivos: 

 Propiciar condições para que o aluno conheça sua cidade, município; 

 Estimular o interesse pela história da cidade; 

 Desenvolver o espírito de cidadania; 

 Perceber os espaços e mudanças ocorridas na cidade através dos tempos; 

 Reconhecer os espaços físicos e limites da cidade; 

 Representar espaços físicos através de mapas e maquetes; 

 Reconhecer e valorizar os símbolos municipais; 

 Reconhecer e resgatar os espaços culturais, de lazer existente na cidade. 

Participantes: 

 Todas as  séries do Ensino Fundamental Regular e Ensino Médio. 

Tema: 

Município de Fernandópolis. 

Período: 

Mês de maio 

Conteúdo: 

 Textos diversos; 

 Linha do tempo; 

 O marco histórico de Fernandópolis; 

 A cultura; 

 Os espaços de lazer existentes na cidade; 

 O sistema de economia; 

 Interpretação do Hino de Fernandópolis; 

 Mapas; 

 Palavra cruzada ; 

 Caça-palavra; 

 Produção de texto. 

Procedimento Metodológico: 

 Coletânea de fotos antigas e atuais; 

 Entrevistas; 
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 Excursão ao Museu de Ouroeste; 

 Feira cultural;   

 Pesquisas.  

Avaliação: 

 A avaliação será de forma contínua durante o desenvolvimento do projeto, através de 

observação direta, mudança de comportamento para alcançar os objetivos propostos.  

9 - PROJETO: MEIO AMBIENTE 

Justificativa:  

      A natureza é parte de nossa vida sem ela não seria possível a vida terrestre. Por isso, 

este projeto vem para chamar atenção aos problemas ambientais que estão acontecendo, a 

fim de despertar um interesse maior relacionados à preservação do meio ambiente.  

Objetivos:  

     Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância e a necessidade da preservação 

mundial e a necessidade atual urgente de não contaminar e não destruir a natureza para 

que o meio ambiente tenha vida a fim de salvar as nossas vidas. Despertando para a 

realidade de que a natureza é Toda complexa e dinâmica sendo o ser humano parte 

integrante e agente de transformações do mundo e do meio ambiente em que vivemos. 

Duração: Ano todo com ênfase maior na semana do meio ambiente. 

Conteúdo: 

 O meio ambiente e os seres vivos; 

 Os tipos de meio ambiente; 

 Manejo e conservação do ambiente; 

 Leis ambientais; 

 Valorização da vida aquática, terrestre e dos microorganismos; 

 Os perigos e destruição causados pelos vários tipos de poluição; 

 Ações desenvolvidas para a preservação do meio ambiente; 

 Espécies de animais e vegetais em extinção. 

Procedimentos metodológicos 

 Leituras de textos informativos e outros tipos; 

 Músicas; 

 Jograis; 
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 Cartazes; 

 Cruzadinhas; 

 Confecção de painel; 

 Trabalho com o material do Tetra park. 

Duração:  durante o ano letivo com ênfase na semana do meio ambiente. 

Público-alvo: alunos do ciclo I e ciclo II do Ensino Fundamental Regular. 

Avaliação: Observar a mudança de atitude e comportamento. 

10 – PROJETO:  FESTA JUNINA 

Justificativa: 

 As festas juninas fazem parte do Folclore Brasileiro, desenvolvem a 

socialização e integração do aluno, além disso, enfatizam o aspecto popular, o 

trabalho rural e o resgate da cultura. 

Objetivos: 

 Resgatar tradição/memória das festas juninas; 

 Conhecer as suas características; 

 Desenvolver ritmos e compassos das danças típicas, assim como a criatividade; 

 Conscientizar sobre o perigo dos balões; 

Participantes: 

Alunos do Ciclo I e Ciclo II do Ensino Fundamental;  E.Médio e comunidade geral. 

Período: Primeira quinzena de junho. 

Conteúdo: 

 Festas juninas; 

 Caracterização; 

 Resgate de costumes e tradições; 

 Socialização; 

 Danças e músicas típicas. 

Desenvolvimento Metodológico: 

 Leitura de textos diversos; 

 Compreensão e interpretação de textos; 

 Pesquisa com pessoas antigas sobre o tema; 

 Pesquisa sobre origem das festas juninas; 
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 Produção de bilhetes, convites, cartazes, correio elegante; 

 Músicas e danças típicas; 

 Coletânea de receitas típicas; 

 Confecção e decoração com cartazes de propagandas e bandeirinhas para a Quermesse 

Junina; 

Avaliação: 

 A avaliação será contínua, observando a participação e a evolução no 

desenvolvimento das atividades do projeto. 

 

11– PROJETO :  FOLCLORE 

Justificativa: 

 O folclore estreita laços entre os seres humanos e quando 

entendermos isso, teremos dado um passo para que haja melhor 

compreensão entre todos, pois assim estaremos valorizando o que é 

nosso, amando nossa Pátria e difundindo nossa cultura. 

Objetivos: 

 Conhecer o que é folclore e sua origem; 

 Resgatar a importância da cultura folclórica; 

 Desenvolver a criatividade e o gosto por música e danças, a linguagem oral, a atenção e o 

raciocínio e a habilidade de pesquisar.   

Público Alvo: Todos alunos da Unidade Escolar e professores. 

Conteúdo: 

 Leitura de textos: informativos, literários,instrucionais, poemas, contos, músicas e 

parlendas; 

 Brincadeiras cantadas e Músicas folclóricas; 

 Campeonato de adivinhas; 

 Culinária (comida típica); 

 Trabalhos manuais; 

 O uso de remédios caseiros; 
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Procedimentos Metodológicos: 

 Brincadeiras cantadas (músicas na entrada e no recreio); 

 Confecção de personagens de lendas do folclore: Saci-pererê, Iara, Mula-sem-cabeça, 

entre outros; 

 Concurso de pipas; 

 Confecção de cartazes sobre as lendas; 

 Concurso de trava-língua e parlendas; 

 Gincana de provérbios; 

 Caça-palavras; 

 Cruzadinhas; 

 Artesanato: 

 Trabalhar receitas de massinha e papel  machê; 

 Confecção de objetos folclóricos usando massinha, papel machê, argila entre outros. 

 Pesquisas e entrevistas com a comunidade; 

 Leitura e elaboração de receitas de comidas típicas; 

 Remédios caseiros; 

 Cultivo de plantas medicinais, observando as etapas de germinação e crescimento; 

 Produção de textos. 

Avaliação: 

 Será avaliado no decorrer do projeto, a participação do educando no 

desenvolvimento das atividades e as mudanças de comportamento 

decorrentes desse aprendizado. 

Produto Final: 

 Semana folclórica; 

 Exposição dos trabalhos para a escola e comunidade. 

12- PROJETO: PAPAI 

Justificativa: 

       A importância da família nos dias de hoje é fundamental. Por isso, através deste projeto 

queremos resgatar a figura do pai e sua função no seio familiar.  
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Objetivos: 

 Valorização da figura paterna; 

 Desenvolver a socialização; 

 Reconhecer as qualidades do pai; 

Conteúdo:  

 textos diversos; 

 entrevista com o papai; 

 brincadeiras; 

 campeonato de jogos; 

 música dia dos pais. 

Procedimentos metodológicos: 

 produção de textos; 

 conversa informal; 

 caça-palavras, cruzadinhas, acrósticos; 

 cartazes; 

 mural; 

 confecção de lembrancinhas. 

Duração: no mês que se comemora o dia dos Pais. 

Público-alvo:  alunos do ciclo I  e ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

comunidade. 

Produto final: 

 Festa em comemoração ao Dia dos pais com música, gincana e danças 

Avaliação:  

Durante o decorrer do projeto com apresentação dos trabalhos, participação e assiduidade. 

13 - PROJETO: CIDADÃO CONSCIENTE – ELEIÇÕES 

Justificativa:  

    A formação do ato cívico, com responsabilidade e consciência de participação. 

Objetivos: 

 Mostrar aos alunos a importância da comunidade de participar do pleito eleitoral para 

eleger nossos representantes através do voto consciente para administrar o patrimônio 

público. 
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 Despertar nos alunos o interesse pelo estudo das questões regionais, nacionais e 

mundiais; 

 Mudanças e permanência no modo de vida (viver), de pensar para  a construção e 

reconstrução da sociedade contemporânea. 

Conteúdos: 

 Eleição do grêmio estudantil; 

 Leitura, compreensão e interpretação de artigos de jornais sobre as eleições no Brasil; 

 Os políticos e seu trabalho; 

 Legislação quanto aos direitos e deveres. 

Procedimentos metodológicos: 

 Trabalho com a legislação sobre do direito e deveres das crianças (cidadania); 

 Leitura e análise e interpretação de textos sobre a prática da cidadania; 

 Visita a Câmara de Vereadores; 

 Conhecer a atuação dos vereadores na comunidade (entrevista); 

Público-alvo:  alunos do ciclo I  e ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino Médio e 

comunidade. 

Avaliação: 

Observação contínua de cada atividade e a participação dos alunos. 

14 - PROJETO: CRIANÇA FELIZ 

Justificativa:  

 Valorizar a importância do ser criança. 

Objetivos:  

 Despertar na criança a sua importância no mundo em que vivemos; 

 Desenvolver atividades que gera responsabilidades; 

 Resgatar a auto-estima; 

 Desenvolver a imaginação e criatividade; 

 Resgatar brincadeiras esquecidas; 

 Desenvolver habilidades sociais em grupo; 

 Conhecer  brincadeiras de todas as épocas e compará-las com brincadeiras atuais. 

Conteúdos: 

 Textos diversos; 
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 Leituras diversas; 

 Confecções de cartazes; 

 Entrevistas; 

 Cruzadinhas; 

 Quebra-cabeça. 

Procedimentos metodológicos: 

 Textos informativos: poesias, músicas, pesquisas; 

 Desenvolver a produção de textos: relatórios, avisos, bilhetes, convites, anúncios; 

 Pesquisas sobre brincadeiras antigas com pessoas mais velhas; 

 Pesquisas de brincadeiras em livros da biblioteca; 

 Brincadeiras diversas e jogos competitivos; 

 Jogos, quebra-cabeça, cruzadinhas, confecção da figuras de  personagens infantis.. 

 Público-alvo: ciclo I  e II do Ensino Fundamental Regular e Ensino Médio. 

Duração: durante o mês de outubro.  

Produto Final:  

    Festa do dia da Criança com  distribuição de balas,  pipocas, algodão-doce, cachorro-

quente e brindes. 

Avaliação:     Durante o projeto será observada a mudança de comportamento e 

participação. 

 

15- PROJETO: # MOVIMENTO PÉ NO CHÃO 

A ESCOLA E A PREVENÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

JUSTIFICATIVA: 
         O consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens é um grave problema de saúde pública, 

sendo fundamental e urgente o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a 

redução deste consumo. Uma vez que para a população adolescente a prevenção é 

particularmente indicada, foi proposta a implementação de Projeto Piloto de Prevenção do 

Consumo de Álcool na Adolescência. O projeto Movimento Pé no Chão, que é desenvolvido 

em parceria pela Secretaria de Educação, Sistema de Proteção Escolar, Secretaria da 

Saúde e Comunicação e Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
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OBJETIVO GERAL: 

       Estimular e subsidiar a implementação de ações de prevenção nas escolas da rede 

estadual de São Paulo a fim de inibir o consumo de álcool antes dos 18 anos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Prevenir o consumo de bebida alcoólica por menores de idade. 

 Desenvolver estratégias que prevê a participação ativa do jovem na elaboração de 

ações criativas para prevenir o uso de bebida alcoólica. 

CONTEÚDOS A SEREM  TRABALHADOS: 

 O consumo de álcool entre os adolescentes paulistas. 

 História do uso do álcool. 

 

 A ação do álcool no organismo. 

 Os efeitos do álcool no comportamento. 

 Padrões de consumo de álcool. 

 O álcool na adolescência. 

 Os diferentes níveis de prevenção e intervenção. 

 Os modelos de prevenção. 

 Glossário. 

 Respostas do Quis. 

ATIVIDADES PRÁTICAS: 

 Produções individuais ou em grupos. 

 Oficina 1-  Efeitos do álcool no Organismo. 

 Oficina 2: Graduação alcoólica das diferentes bebidas, quantidades e doses. 

 Oficina 3: Padrões de uso de álcool e comportamento sob efeito do álcool. 

 Oficina 4: O álcool e a sexualidade. 

 Oficina 5: Modelos de prevenção e a estratégia de normas sociais. 

 Oficina 6: Mitos sobre o álcool. 

RECURSO: 

Material audiovisual  
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 Materiais didático-pedagógicos com os cards (cartões). 

 DVD. 

 Guia. 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

         Serão desenvolvidos os subsídios teóricos e a atividade pratica de acordo com a 

orientação do guia. 

PARCERIAS: 

 Professor Mediador. 

 Alunos. 

 Professores. 

PRODUTO FINAL: 

Os alunos podem escolher um desses itens: 

 Jornalzinho. 

 Festival de música. 

 Mostra de fotografia. 

 Criação coletiva de artes visuais. 

 Produção de vídeo. 

 Balada sem álcool. 

AVALIAÇÃO: 

         Será a participação ativa do jovem na elaboração das ações criativas, alinhadas aos 

seus interesses e desejos e registros de todas as atividades desenvolvidas. 

BIBLIOGRAFIA: 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/alunos-apresentam-trabalho-sobre-prevencao-ao-alcool-entre-criancas-

e-adolescentes. 

#MOVMENTOPENOCHAO – Um guia prático para educadores. 

Sanção da Lei 14.592/11 – www.al.sp.gov.br 

Fiscalização da Lei 14.592/11. 

 
16 - ALUNO MONITOR DESENVOLVENDO O  PROTAGONISMO NA SALA DE LEITURA 
 
 
 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/alunos-apresentam-trabalho-sobre-prevencao-ao-alcool-entre-criancas-e-adolescentes
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/alunos-apresentam-trabalho-sobre-prevencao-ao-alcool-entre-criancas-e-adolescentes
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Professora Responsável pelo projeto:   Eleusa de Fatima Beijo Oliveira Zanqueta 
                                                Parcerias:   Mary Fátima Longo Salvioni 
                                                                    Tercimaria Alcantara da Silva Lavezzo 

 
PROJETO 
          Aluno monitor desenvolvendo o protagonismo  na sala de leitura 
 
INTRODUÇÃO 
 
           A Monitoria é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, inserido no 

projeto de formação do aluno, em meio à contribuição que esse aluno oferece ao projeto de 

formação a si próprio e dos demais. No Programa de Monitoria na sala de leitura, o aluno do 

Ensino Fundamental e médio  tem a oportunidade de adquirir  experiência como estudante, 

em um processo  educativo, desenvolvendo o protagonismo juvenil,  

JUSTIFICATIVA  

          O presente projeto se justifica pela necessidade de dar oportunidade para os alunos 

que apresenta comportamentos de indisciplina na escola, fazendo com que eles possam 

estar inseridos nas ações da escola na busca de melhorar seu comportamento e mostrar-se 

como alunos participativos  e capaz de reverter sua maneira de agir na escola e em seu 

entorno. Desenvolve a responsabilidade, o trabalho em equipe, o respeito, postura, 

compromisso e o desenvolvimento da cidadania, posto que é um trabalho voluntário em prol 

da comunidade escolar. 

OBJETIVO GERAL 

          O Projeto Aluno-Monitor da sala de leitura da E. E. Fernando Barbosa Lima tem 

caráter pedagógico-educacional e visa o desenvolvimento do protagonismo juvenil do aluno 

na escola, contribuindo com o Professor Orientador da sala de leitura e Professores das 

diferentes áreas de conhecimento/disciplinas, com suas turmas/classes, em horário regular 

de aulas dos alunos e em horário anterior ou posterior ao do aluno monitor.  

OBJETIVO  ESPECIFICO 

  Atuarem no desenvolvimento de projetos para enriquecimento do currículo na escola; 

 Estimular o trabalho colaborativo; 

 Promover a comunicação com a comunidade escolar; 

 Propiciar um ambiente de aprendizagem colaborativa; 

 Desenvolver o protagonismo juvenil através da monitoria; 
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 Promover uma postura ética no aluno monitor ; 

 Promover a responsabilidade do aluno monitor por meio do exercício responsável do 

fazer, do conhecer. 

METODOLOGIA  

 Recepcionar os alunos na entrada e saída da sala de leitura; 

 Ajudar a distribuir os materiais para as atividades; 

 Organizar a sala de leitura; 

 Organizar o acervo e materiais da sala de leitura; 

 Acompanhar os alunos na saída da sala de leitura até a sua respectiva sala; 

 Auxiliar no empréstimo e recebimento de livros; 

 Ajudar no desenvolvimento das atividades lúdicas, como (ler, dançar, cantar, 

apresentar teatros, brincadeiras, etc..,). 

 Auxiliar nos trabalhos  extraclasse. 

PÚBLICO ALVO 

 Alunos 

       
PARCERIAS 

 Professor mediador 

 Sala de leitura 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES 
Durante o ano letivo de 2014 
 
AVALIAÇÃO: 
  
         A avaliação inclui registros sistemáticos, análise de indicadores e determinantes dos 

resultados do desempenho do aluno na função de monitor da sala de leitura e se sua 

inserção no projeto contribuindo  para melhorar seu desempenho e disciplina na sala de 

aula.  

 

17 – Projeto Prevenir é Amar 
 
JUSTIFICATIVA  

              A função do Professor Mediador Escolar e Comunitário na escola visa identificar os 
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fatores de risco à saúde pessoal e coletiva da comunidade escolar, assim como conhecer e 

buscar parcerias com profissionais da área da saúde, profissionais da escola e da 

comunidade. Ter acesso aos recursos da comunidade e as possibilidades de utilização dos 

serviços voltados para a prevenção, a conscientização, a proteção e recuperação da saúde. 

Serão abordados vários temas relacionado a saúde preventiva na escola. 

OBJETIVOS 

 Promover e discutir a importância da prevenção na escola com diversos temas. 

 Aplicar atividades orais e escritas que estimulem a reflexão sobre as práticas de 

prevenção no espaço escolar. 

 Buscar parcerias com profissionais da área da saúde, da escola (professor mediador, 

escola da família, comunidade)  e outros. 

 Adquirir conhecimentos sobre saúde, reprodução e métodos contraceptivos. 

 Participar das orientações. 

 Disseminar pratica educativas que visa a saúde e o bem estar. 

 Planejar e elaborar propostas de prevenção adequadas ás reais necessidades 

apresentadas pelos  dos alunos. 

CONTÉUDOS 

 Drogas licitas e ilícitas. 

 Sexualidade 

 Bullying Escolar 

 DST/AIDS 

 HPV ( Papiloma Vírus Humano) 

 Saúde 
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 Gravidez na adolescência  

 Projeto Pé no Chão. 

 Trafico de pessoas 

 Campanha da Fraternidade “Trafico de Humanos” – têm como foco os jovens 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  

           As atividades propostas serão realizadas no decorrer do ano letivo com a 

participação, interação e divulgação das atividades a serem realizadas pelo  Grêmio 

Estudantil e pela professora mediadora escolar e comunitária desta Unidade Escolar,  como:  

 Leitura de livros  

 Dinâmicas  

 Uso de Cartazes e Panfletos 

 Debates 

 Palestras 

 Apresentações de teatros 

 Uso do Kit de prevenção 

 Jogos 

 Vídeos/DVDs educativos 

 Filmes e documentários 

 Musicas 

 Campanhas de prevenção 

 Divulgação das atividades                                                                                 

PÚBLICO ALVO: 

 Alunos, professores e comunidade escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          O Professor mediador  busca sempre parcerias dentro e fora da escola, visando a 

melhoria da qualidade do ensino e a prevenção da saúde da comunidade escolar, para isso 

apresenta princípios e ações para o enfretamento dos desafios sociais, tais; como as 

manifestações da questão social presente na escola,  promovendo projetos de prevenção   

atendendo também aos Temas Transversais. Portanto, o projeto político pedagógico da 

escola reconhece o caráter pedagógico das atividades dos grêmios na escola, valoriza 

nossas ações contribuindo a aprendizagem de processos ( agir, pensar e colocar em pratica)  

e experiências de vida, representando os demais alunos e possibilitando  a  oportunidade de 

desenvolverem uma prática educativa, efetiva e construtiva da cidadania, através do 

desenvolvimentos de projetos e do protagonismo juvenil. 

 

 

 

OBSERVAÇÃO:  Estes  anexos foram elaborados pelos membros da 

escola, coordenados pela  Equipe de Gestão e  aprovados  pelo Conselho de 

Escola, conforme Ata em anexo nº 08 /2.014, de 28 de abril de 2.014, 

registrada em livro próprio desta  Unidade Escolar. 

 
 
                                                              Fernandópolis, 28 de abril de 2.014. 
  

                                            _____________________________ 
                                                                   Carmem Maria Ruiz Tozzo 
                                                                 RG.16.394.388-6 

                                                                 DIRETOR DE ESCOLA 
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PLANO DE GESTÃO – Quadriênio 2011/2014 

 

 Conforme parecer CEE 67/98 CEF/CEM, em seu artigo 29 – o plano de gestão é o documento 

que traça o perfil da escola, conferindo-lhe identidade própria, na medida em que contempla as 

intenções comuns de todos os envolvidos, norteia o gerenciamento das ações intra-escolares e 

operacionaliza a proposta pedagógica com duração quadrienal como segue. 

 

 I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

  A - Dados da Escola 

Secretaria de Estado da Educação  de  São Paulo 

Coordenadoria de Ensino do Interior 

Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis 

   Escola Estadual Fernando Barbosa Lima  

 Endereço: 

  -  Avenida dos Bicudos n° 420, Jardim Araguaia. 

  -  Município: Fernandópolis – SP 

  -  CEP. 15.600-000 

  -  Fone (17) 3442-1998 – (17) 3442-4416 

  -  Fax   (17) 3442-2880 

  - Email: e047570a@see.sp.gov.br 

Parágrafo Único – A escola foi criada pelo Decreto nº 18.361 de 05/01/82, tendo sido instalada 

pela Resolução SE nº 105/82 de 25/05/82 e transformada em EEPG pelo Decreto nº 25.538 de 

27/12/85. 

    

B- Organização e Funcionamento da Escola: 

    Cursos: 

  - Ensino Fundamental Regular – Ciclo I  e  Ciclo II 

  - Ensino Médio Regular Diurno e Noturno 

  - Educação de Jovens e Adultos (E.J.A.) – Ensino Médio Noturno 

    Este estabelecimento de ensino funciona em dois períodos – diurno e noturno, sendo que o 

diurno compreende dois turnos – manhã e tarde. 

     No período da manhã, a Unidade Escolar funciona com nove salas de aula, sendo quatro do 

Ensino Fundamental Ciclo I; quatro do Ensino Fundamental Ciclo II e 01 do Ensino Médio Regular,  

atendendo alunos do 2º ao 9º ano do E.F., e alunos do 1º ano do E.M., com horário de entrada às 07:00 

horas e saída às 11:30/12:20 horas.  

   No período da tarde, funcionam oito salas de aula, sendo quatro do Ensino Fundamental Ciclo 

mailto:e047570a@see.sp.gov.br
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I e quatro do Ensino Fundamental Ciclo II, atendendo alunos do 2ª ao 9º ano do E.F., com horário de 

entrada às 12:30 h. e saída às 17:00/17:50 horas.  

  No período noturno funcionam a salas da 2ª Série do Ensino Médio Regular com horário de 

entrada às 19:00 horas e saída às 23:00 horas. 

    

  Distribuição por período: 
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Tarde B B B B B B B B - - - 

Noite - - - -  - - - - A A 

 

 

Horário e Funcionamento de cada turno 

 

Período da manhã 

 

- 06:30h às 07:00h: limpeza geral das salas de aulas; 

- 07h às 09:30h: horário das aulas; 

- 09:30h às 09:50h – recreio; 

- 09:50h às 12:20h horário das aulas conforme abaixo discriminado. 

 

1ª aula: das  07:00 às 07:50 horas 

2ª aula: das 07:50 às 08:40  horas 

3ª aula: das 08:40 às 09:30  horas 

Interval

o 

   das  09:30 às 09:50 horas 

4ª aula: das  09:50 às 10:40 horas 

5ª aula: das  10:40 às 11:30 horas 

6ª aula: das  11:30 às 12:20 horas 
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Período da tarde 

 

- 12:20  às 12:30hs: Limpeza geral das salas de aulas; 

- 12:30  às 15:00hs: horário de aulas; 

- 15:00  às 15:20hs: recreio; 

- 15:20  às 17:50hs: horário de aulas conforme abaixo discriminado. 

 

 

1ª aula: das 12:30 às 13:20 horas 

2ª aula: das 13:20 às 14:10 horas 

3ª aula: das 14:10 às 15:00 horas 

Intervalo: das 15:00 às 15:20 horas 

4ª aula: das 15:20 às 16:10 horas 

5ª aula: das 16:10 às 17:00 horas 

6ª aula: das 17:00 às 17:50 horas 

 

Período da noite: 

 

- 19:00h às 21:15h: horário de aulas; 

- 21:15h às 21:30h: recreio; 

- 21:30h às 23:00h: horário de aulas abaixo discriminado. 

 

1ª aula: das 19:00 às 19:45 horas 

2ª aula: das 19:45 às 20:30 horas 

3ª aula: das 20:30 às 21:15 horas 

Intervalo:    das 21:15 às 21:30 horas 

4ª aula: das 21:30 às 22:15 horas 

5ª aula: das 22:15 às 23:00 horas 

 

OBS: Atendimento ao público na secretaria: das 07:00h às 18:00h e das 19:00h às 23:00h. 
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C -  Carga Horária dos Cursos: 

A Educação Básica, nos níveis fundamental (ciclo I e II), é organizada de acordo com as 

seguintes regras comuns: 

Carga horária mínima: Ensino Fundamental – Ciclo I 

- 200 dias letivos com 25hs semanais e 5hs diárias, num total de 1000 hs anuais. 

- O quadro curricular do Ensino Fundamental – Ciclo I consta os 

seguintes componentes em todas as séries: Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, 

Ciências, Educação Física e Arte. As aulas de Educação Física e Arte são desenvolvidas por professor 

especialista de acordo com a legislação vigente. 

Carga horária mínima: Ensino Fundamental – Ciclo II 

- 200 dias letivos distribuídos em  27/28 aulas semanais e 5hs/6hs 

 diárias, num total de 1080/1120 hs anuais. 

- O quadro curricular do Ensino Fundamental-Ciclo II consta os  

seguintes componentes em todas as séries: Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, 

Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física e  Arte. Na parte diversificada consta uma Língua 

Estrangeira Moderna – Inglês, ministrada em todas as séries e uma aula de Enriquecimento Curricular 

– Leitura e Produção de Textos  também ministrada em todas as séries. As aulas de Educação Física do 

período diurno são ministradas durante o período regular de aulas. O Ensino Religioso (8ªs/9ºa) de 

matrícula facultativa, consta como disciplina dos horários normais da escola e é ministrado no ensino 

fundamental de acordo com as normas do sistema, assegurando-se o respeito e à diversidade cultural e 

religiosa, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

- As aulas de ACDs – Atividades Curriculares Desportivas – são 

ministradas fora do período regular das aulas, com horário próprio 

para atender os interesses da escola e necessidades dos alunos. 

- As atividades de recuperação contínua, previstas no plano escolar, 

são desenvolvidas ao longo do ano letivo, em horário normal de aula, sem comprometimento da carga 

horária, devidamente registrada e sem dispensa de alunos, sob responsabilidade do professor da classe. 

Os resultados dessas atividades integram a avaliação de desempenho dos alunos ao longo de cada 

bimestre e serão divulgados e explicitados aos alunos, pais ou responsáveis. 

- A U.E. conta com o projeto de recuperação e reforço em período 

 diverso para o período diurno do Ensino Fundamental.  

 

Carga horária mínima: Ensino Médio Regular Diurno  

- 200 dias letivos, distribuídos em 30hs semanais e 6hs diárias, num 

total de  1.200  horas anuais.   

  O quadro curricular do Ensino Médio Regular Diurno consta dos seguintes componentes: 

Língua Portuguesa e Literatura, Arte, Educação Física, Matemática, Biologia, Física, Química, 

História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Na parte diversificada, é ministrada uma Língua 
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Estrangeira Moderna – Inglês, em todas as séries e, na 3ª série são oferecidas 06 aulas de D.A.C. 

distribuídas nas disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura, Matemática e História (02 aulas cada 

disciplina). 

Carga horária mínima: Ensino Médio Regular Noturno 

- E. M. – Regular - Noturno:  

- 200 dias letivos, distribuídos em 25hs semanais e 5hs diárias, num 

 total de 1080 horas anuais.  

- O quadro curricular do Ensino Médio Noturno consta dos seguintes  

componentes: Língua Portuguesa e Literatura, Arte, Educação Física, Matemática, Biologia, 

Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Na parte diversificada, é ministrada uma 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês, em todas as séries e, na 3ª série são oferecidas 06 aulas de 

D.A.C. distribuídas nas disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura, Matemática e História (02 aulas 

cada disciplina). 

Considera-se de efetivo trabalho escolar, os dias em que forem desenvolvidas atividades 

regulares de aula ou outras programações didático-pedagógicas planejadas pela escola e que contem 

com freqüência controlada. 

D - Equipe de Gestão: 

Supervisora de Ensino: 

- Maria Jesus da Cunha Borges  

 Diretor de Escola: 

- Ida Rosa Penasso Fonseca 

 Vice-diretor: 

- Carmem Maria Ruiz Tozzo 

 Professores Coordenadores Pedagógicos: 

- Lourival Felix da Silva – Ciclo I 

- Alesandra Cristina Tomin Luz – Ciclo II 

 

   II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

   A - Apresentação da Escola: 

 A EE Fernando Barbosa Lima  atende à clientela escolar da zona urbana distante do centro da 

cidade. 

 A renda familiar, o nível de escolaridade e a ocupação dos pais evidenciam que uma grande 

parte da clientela escolar é de classe com baixo poder aquisitivo tanto no  período diurno como no 

período noturno sendo que neste a maioria são alunos trabalhadores. 

Nível de escolaridade da comunidade e pais de aluno (em média): 

- 1º grau incompleto: 62,0 % 
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- 1º grau completo: 33,0 % 

- 2º grau incompleto: 64,0 % 

- 2º grau completo: 36,0 % 

- curso superior incompleto: 5,0 %  

- curso superior completo: 2,0 % 

- semi-analfabetos: 3,0 % 

- analfabetos: 2,0 % 

Atividade profissional da comunidade e pais de aluno (em média): 

- agricultores/ diaristas: 38,0 % 

- mensalistas: 24,0 %  

- comerciantes: 10,0 % 

- funcionários estaduais e municipais: 10,0 % 

- aposentados: 6,0 % 

- autônomos: 12,0 % 

Renda Familiar de pais de alunos (em média): 

- um salário mínimo: 25,0 % 

- até dois salários mínimos: 60,0 % 

- mais de dois salários mínimos: 15,0 % 

Alguns  pais dos alunos do período diurno não possuem trabalho fixo,  e não tem  uma renda 

mensal razoável, o que dificulta proporcionar as famílias boas condições de vida, apenas 60% desses 

pais possuem trabalho fixo, podendo assim, proporcionar condições razoáveis a sua família. 

As famílias dos alunos do período diurno  auxiliam e acompanham a vida escolar de seus filhos, 

vendo a escola como meio de alcançar um futuro melhor para seus filhos. Há alunos com dificuldades 

de construir seus conhecimentos, ocasionados por problemas de saúde,  e desestruturação familiar. 

Já os pais dos alunos do período noturno, não auxiliam e pouco acompanham a vida escolar de 

seus filhos, deixando a educação dos filhos a cargo deles e da escola, pois são alunos trabalhadores e 

independentes que procuram conciliar trabalho/escola, de acordo com as suas condições e 

necessidades.   

 Após pesquisas elaboradas com a finalidade de coleta de dados a respeito do grau de 

expectativa dos alunos, verificou-se que os pontos mais frágeis nas famílias e que merecem 

empreendimentos e orientações são: desemprego, saúde, gravidez precoce, o uso  de drogas, o álcool e 

o  tabagismo.  

   

B - Caracterização da Comunidade e do Município: 

- Município: Fernandópolis 

- Localização: Noroeste Paulista 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

 

- Distância da Capital: 555 Km 

- Municípios limítrofes: Estrêla D`Oeste, Meridiano, Macedônia, Pedranópolis, São João das 

Duas Pontes. 

- Clima: Tropical de altitude 

- Vegetação: devastada em sua maioria. 

- Ano de Fundação: 1.939 

População do município: Censo do IBGE – 2010 – 66.850 habitantes. 

 Nossa comunidade compreende uma população com renda per capta média-baixa. O setor 

secundário é pouco desenvolvido, sendo a maioria empregada nos setores primário e terciário. 

 Atualmente, os habitantes distribuem-se regularmente em nosso bairro, portanto encontramos 

aqui várias religiões, predominando a católica. 

 Nossa comunidade não dispõe de nenhum tipo de lazer, e por ficar distante do  centro da cidade 

nossos alunos também não tem quase acesso à cultura. Temos alguns problemas nas áreas de 

habitação, saúde e distribuição de rendas.  

Atividades do município:  

- Agricultura:- laranja, cana-de-açúcar e álcool, algodão, milho e café; 

- Pecuária:- leiteira e de corte. 

- Comércio: bens de consumo. 

- Indústria: móveis, lacticínios, frigorífico, artefatos de pesca, brinquedos e têxtil. 

 

 C- Recursos Humanos: 

 

 C1- Caracterização dos Professores: 

 

Quanto ao PEB- I:-  A escola possui titulares de cargo em todas as séries e 01 (um) titular  

readaptado oferecendo suporte técnico pedagógico.  

Quanto ao PEB- II:- a escola conta com titulares de cargo, Professores Categoria F  e 03 (três) 

titulares  readaptados,  oferecendo suporte técnico pedagógico na Biblioteca e na Secretaria. Os 

professores procuram coletivamente desenvolver a ética profissional e postura única de educador, 

ajudam a   enriquecer  o trabalho desenvolvido na U.E. pois são profissionais que ajudam a 

proporcionar um trabalho  coletivo, contribuindo muito na melhoria do ensino-aprendizagem e, 

conseqüentemente realizarem uma  possível interdisciplinaridade dos projetos desenvolvidos na 

escola, procurando trabalhar com responsabilidade, compromisso, incentivando seus alunos a se 

expressarem e expondo seus potenciais, tornando-os elementos de ação e criadores de sua própria 

história em busca da cidadania e transformação dos valores étnicos e culturais. 

Durante as horas de trabalho coletivo pedagógico, o corpo docente pesquisa, estuda, discute os 

problemas do dia-a-dia, se dividem por áreas, lêem, assistem vídeos, analisam suas práticas 

pedagógicas, procuram ter domínio do conteúdo das disciplinas que propõem ensinar, buscando e 
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trocando experiências, propondo atividades que envolvam conteúdos e técnicas diversas das 

disciplinas, refletindo sempre as suas ações e principalmente o ensino-aprendizagem. 

Através da Diretoria de Ensino, ATPs, e Oficina Pedagógica, muitos professores estão se 

aprimorando e aprofundando seus conhecimentos, através de cursos e acompanhamentos dos ATPs 

durante as HTPCs. 

 

C2- Caracterização do Professor Coordenador Pedagógico: Ciclo II 

 Professora: Alesandra Cristina Tomim Luz 

 Situação Funcional: Efetiva 

 Formação Profissional: Habilitação em Língua Portuguesa e Pedagogia 

 

C3- Caracterização do Professor Coordenador Pedagógico: Ciclo I 

  Professor: Lourival Felix da Silva 

 Situação Funcional: Efetivo 

 Formação Profissional: Habilitação em Geografia. 

Os Professores Coordenadores (Ciclo I e Ciclo II) procuram desenvolver um trabalho coletivo 

com os professores vinculados com a direção da escola, reforçando o entrosamento entre professor x 

alunos, aluno x escola, escola x comunidade e escola x aprendizagem.  

Através de um trabalho consistente e interativo acompanham e auxiliam nas atividades 

pedagógicas da escola, buscando a melhoria da qualidade de ensino, proporcionando as relações 

afetivas e a solução de problemas.  

 Desenvolvem uma sistemática de acompanhamento da freqüência e do desempenho dos alunos 

quanto à participação e aproveitamento. Através das HTPCs identificam e priorizam os problemas 

educacionais a serem enfrentados junto com os professores. 

 Discutem, debatem, ouvem e levam à reflexão através de leituras, vídeos e trocas de idéias 

sobre as práticas pedagógicas e as propostas curriculares nacionais. 

 Junto com a direção avaliam o processo ensino-aprendizagem, buscando através do trabalho 

coletivo, a melhoria da qualidade do ensino e os relacionamentos entre seus pares, dentro e fora da 

escola. Os professores coordenadores pedagógicos tem contribuído muito para melhorar o processo 

pedagógico e são peças fundamentais dessa Unidade Escolar. 

Observação:- Os horários dos P.C.Ps. são distribuídos em todos os dias da semana, dando 

atendimento aos professores e alunos  nos três períodos. 

 

C4- Caracterização do Pessoal Administrativo 

  A estrutura funcional da EE Fernando Barbosa Lima  está assim constituída: 

- Direção 

- Corpo Docente 
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- Apoio Técnico-Administrativo e Pedagógico 

- Apoio Administrativo 

- Instituições Auxiliares 

  A escola conta com um diretor efetivo, um vice-diretor (designado) e um gerente de 

organização escolar. 

  Conta também, na parte da secretaria, com duas  funcionárias do  QAE (Agente de Organização 

Escolar) e duas  professoras readaptadas. 

- A U.E. possui quatro  A.O.E.(inspetores de alunos); 

- Na Sala de Leitura conta com uma professora readaptada e uma agente de serviços também 

readaptada. 

  -   São três os agentes de serviços escolares: dois do QAE e um do Q.S.E.  

    A escola conta na cozinha  com uma  funcionária  municipal, uma frente de trabalho e uma 

aluna aprendiz,  todas desempenhado a função de merendeiras, atendendo nos três turnos. 

  A maioria dos funcionários estão na escola há vários anos, desempenhando satisfatoriamente 

suas funções, com muita ética profissional e consciência da importância do seu papel, tanto na parte 

educativa, como no trabalho coletivo, facilitando o trabalho escolar, bem como, no atendimento dos 

alunos, pais e comunidade. 

   

D - Recursos Materiais: 

 Os recursos materiais que a UE dispõe, atende as necessidades do corpo docente. Ainda há falta 

de espaço físico, laboratório, biblioteca arejada, sala de informática. 

Apesar do esforço da equipe escolar a  falta destes espaços físicos tem dificultado o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

 A UE dispõe dos seguintes equipamentos que são utilizados na prática pedagógica: 

- 01 retroprojetor; 

- 01 spin-ligth; 

- 01 projetor de slides; 

- 03 vídeos cassetes; 

- 02 DVDS. 

- 03 televisores de 20 polegadas; 

- 01 televisor de 29 polegadas; 

- 04 rádios gravadores; 

- 01 Karaokê; 

-   01 data show 

 

E - Recursos de Informática: 
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  A escola possui Sala Ambiente de Informática  para os alunos contando com 10 (dez) 

computadores. 

    Para uso administrativo a secretaria conta com três micros computadores Pentium,  com 

multimídia, uma  impressora jato de tinta e uma impressora HP 940. 

    Os funcionários da secretaria receberam treinamento para que possam manusear os 

equipamentos e desenvolver suas funções.    

    A Diretoria, a sala do P.C.P. e dos professores contam  com um micro computador em cada 

sala para uso pedagógico. 

 

  F - Recursos Físicos: 

O prédio Escolar situa-se num terreno de 3.599,40 m
2,

 sua construção ocupa uma área de 1.290 

m
2
, restando, portanto, uma área livre de 2.309 m

2
. 

Conta com as seguintes dependências: 

- nove salas  de aula e uma pequena sala adaptada; 

- uma sala de coordenação pedagógica; 

- uma diretoria; 

- uma secretaria; 

- uma biblioteca adaptada; 

- um depósito; 

- um pequeno almoxarifado (material de limpeza e manutenção) 

- dois W.C de professores e funcionários; 

- uma cozinha com despensa; 

- jardim; 

- pátio coberto; 

- dois W.C (alunos e alunas); 

- uma quadra coberta. 

A comunidade não oferece recursos à clientela, pois se localiza na periferia, distante do centro da 

cidade e as pessoas são de baixo poder aquisitivo. 

 

 G - Recursos Financeiros: 

Os recursos financeiros se originam a partir de Convênios: 

1- FDE / APM; 

2- FNDE / MEC;  

3- QESE, repassado pela D.E. 

4- Recursos Próprios. 
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    - FDE / APM: 

Esta verba é destinada para a manutenção: Prédio Escolar, Higienização Sanitária, Limpeza do 

Prédio, manutenção e Recuperação de Equipamentos, Despesas com Institucionalização. 

Verbas trimestrais – referentes ao número de  alunos matriculados num total de 03 parcelas ao 

ano. 

- FNDE – MEC 

Esta verba é destinada a Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental: 

- Manutenção e conservação do prédio escolar; 

- Aquisição de material necessário ao funcionamento da escola; 

- Aquisição de material didático pedagógico; 

- Aquisição de Fitas de Vídeo para a TV Escola; 

- Capacitação e aperfeiçoamento da Educação; 

- Avaliação da aprendizagem; 

- Implementação do projeto pedagógico; 

- Desenvolvimento de atividades diversas; 

 

QESE 

  Verba  repassada pela FDE e Diretoria de Ensino e destinada a: 

- Pagamento de materiais de consumo a U.E. de Ensino  

Fundamental; 

- Pagamento de materiais de consumo a U.E. de Ensino Médio; 

- Pagamento de despesas miúdas a U.E. de Ensino Fundamental. 

- Com os demais recursos que a escola receberá através dos 

convênios QESE, APM-FDE, a escola destinará para a manutenção de todos os equipamentos 

elétricos, eletrônicos e de informática. Também fará aquisição de materiais de uso em sala de aula para 

o aluno e pedagógico, sempre que o professor necessitar. 

- O Recurso recebido pela APM/FNDE, a escola destinará para a 

compra de material pedagógico, limpeza, material de uso exclusivo para o aluno e manutenção do 

prédio. 

Todas essas verbas que a escola receberá, o Conselho de Escola é quem decidirá sobre as 

aquisições, sempre de acordo com as necessidades da escola. 

H – Programa  Escola  da  Família (PEF): 

O PEF oferece as seguintes atividades à comunidade: 

Oficina de Leitura; 
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Oficina de desenho e pintura; 

Oficina de jogos; 

Oficina de esportes; 

Oficina de Informática; 

Oficina de pintura em tela; 

Oficina de biscuit; 

Oficina de teatro; 

Bordado; 

Oficina de corte e cabelo. 

O Programa Escola da Família  é  desenvolvido aos finais de semana e conta com a participação 

de toda comunidade local. 

Conta ainda com o Gestor, Educador Profissional e alunos universitários que ajudam a 

desenvolver os projetos citados. 

  

  I - Descrição analítica dos principais processos de gestão, seus desafios e relação entre os 

resultados de aprendizagem dos alunos. 

 

I1 – Gestão de Resultados Educacionais: 

 

A - Diagnóstico Interno:     

 

   Índice de Evasão e Repetência 

Ensino Fundamental Diurno 

2.010 

 Ciclo I  Ciclo II 

 Nº alunos % Nº alunos % 

Matriculado 215 100% 176 100% 

Evadido 00 0,0% 00 0,0% 

Retido 10 5% 09 5,0% 

Promovido 205 95,0% 167 95,0% 

 

EJA – Ensino Fundamental e Médio - Noturno 

2.010 
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 Ensino Fundamental Ensino Médio 

 Nº alunos % Nº alunos % 

Matriculado 54 100% 101 100% 

Evadido 06 11,0% 08    7,0% 

Retido 13 25,0% 16 16,0% 

Promovido 35 64,0% 77 77,0% 

   

B – Diagnóstico  Externo  Resultado do SARESP/2.010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

 

Matemática 

SÉRIE U.E. D.E. 

3º Ano EF. 75,8 81,03 

5º Ano EF 249,4 272,0 

7º ano EF 244,3 233,0 

9º ano EF 302,7 262,4 

Língua Portuguesa 

SÉRIE U.E. D.E. 

3º Ano EF. 55,08 56,04 

5º Ano EF 225,9 213,9 

7º ano EF 221,0 221,3 

9º ano EF 269,1 246,7 
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Matemática 
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C - Identificação de Problemas: 

 Nossa escola teve um grande avanço nos resultados educacionais como observamos nas tabelas 

acima. Um grande salto no processo de ensino-aprendizagem e no trabalho pedagógico realizado por 

toda a equipe escolar. A equipe docente é comprometida com a Proposta Pedagógica e com as 

atividades escolares realizadas. Para uma escola localizada em um bairro periférico e com alunos com 

baixo poder aquisitivo, esta Unidade é um referencial de oportunidade e perspectiva de melhoria de 

vida. 

 Nosso desafio atual é manter esta ascensão dos resultados, ou seja, elevando os alunos que se 

encontram no nível abaixo do básico, para o básico e do básico para o adequado. Sabemos que este 

desafio envolve uma série de outros fatores como: o comprometimento dos alunos com o estudo, falta 

de interesse e o acompanhamento das famílias na vida escolar de seus filhos.   

Sabemos que uma educação de qualidade somente acontece com o envolvimento de todos 

(alunos, pais, professores, funcionários, gestores) e que favorece uma aprendizagem significativa, 

começa com um de embasamento teórico e a dificuldade de possibilitar a construção do conhecimento 

por parte de alguns professores é outro fator gerador de indisciplina. 

 

D - Análise de Problemas: 

Para que sejam superados os problemas detectados é necessário: 

- Fortalecer o processo de replanejamento, tomadas de decisões, como reflexão coletiva e 

permanente; 

- Fortalecimento do processo pedagógico, nos conteúdos disciplinares; 

- Tornar o aluno um agente do processo ensino-aprendizagem, resgatando seus conhecimentos 

previamente adquiridos; O professor deverá atuar diretamente junto aos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, orientando-o sobre “como estudar”; 

- Trabalhar com monitores; 

- Desenvolver aulas bem motivadoras, usando todos os recursos didáticos, pedagógicos 

multimeios, e possibilitando assim, melhor  

- Integração na relação entre professor e aluno, proporcionando um ambiente saudável e 

organizado, com materiais e espaços específicos para cada disciplina, na busca de aprendizagem de 

todos os envolvidos. 

  A escola tem procurado trazer a comunidade para participar das decisões, reuniões, eventos e 

da vida escolar de seus filhos, pois compreende que necessita do compromisso de todos na construção 
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do conhecimento de cada educando. 

 As reuniões de pais, de APM, Conselho de Escola e eventos são realizados em dias e horários 

acessíveis, com professores, direção,  coordenação, funcionários e pais presentes, de modo a dar 

oportunidades aos pais de se inteirarem dos problemas reais de seus filhos com informações 

necessárias e precisas para que todos compreendam as causas dos problemas detectados. 

 A escola tem se mantido dentro da média da Diretoria de Ensino, em relação aos resultados do 

SARESP, mas percebemos a necessidade do compromisso de toda comunidade escolar com o 

desempenho dos alunos, fazendo com que os mesmos aproveitem ao máximo o seu tempo na escola 

para adquirir ferramentas que os ajudem no processo de compreensão do mundo, de participação social 

e na 

 construção do seu próprio conhecimento. 

 

I2- Gestão  Participativa: 

  Neste segmento o envolvimento da comunidade escolar e local na tomada de decisão nos 

Conselhos de Classe, Série e Termo, Conselho de Escola, APM, Grêmio Estudantil é fundamental, 

como também, a participação dos pais como colaboradores no processo de aprendizagem para que, 

juntos, possamos garantir a seus filhos um ensino de qualidade, por isso, traçamos as seguintes metas: 

 - Envolvimento dos diferentes segmentos nas tomada de decisões, envolvendo maior atuação 

dos representantes dos colegiados e a socialização para os seus pares, proporcionando otimização de 

resultados de sugestões para a melhoria dos principais problemas detectados. 

- Envolver o Grêmio Estudantil nas atividades do currículo  Regimento e nas atividades 

extracurriculares para que promova ações que envolvam a participação de todos os alunos da escola, 

despertando o interesse por questões sociais, solidárias e políticas. 

- Socializar as orientações recebidas para o coletivo da Unidade 

 Escolar, através das HTPCs e Reuniões Pedagógicas e outras, com clareza na disseminação das 

informações, levantando dados, priorizando problemas e propondo soluções pontuais que objetivem o 

sucesso escolar; 

  - Conscientizar os alunos e pais sobre as responsabilidades com os deveres escolares, a serem 

realizados em sala de aula e também em casa (tarefas escolares), e o cumprimento de datas e entregas 

das atividades pedagógicas; 

 - Trabalhar, juntamente, com os pais e órgãos superiores a importância da criança e do jovem 

na escola, garantindo a eles o direito de Educação, principalmente os casos de alunos com baixa 

freqüência e rendimento; 

 - Valorizar o estudo, como prioridade, na formação do cidadão através de palestras, projetos e 

debates. 

   Assim no quadriênio 2011-2014, as metas centrais incutidas na 

 Gestão Participativa devem priorizar: 

 - Envolvimento de 90% da comunidade escolar e local na elaboração e execução da Proposta 

Pedagógica; 

  - Atuação de 100% dos membros dos vários segmentos na sugestão, priorização e 
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socialização das tomadas de decisões;   - Socialização de 100% dos assuntos abordados nas 

reuniões que englobam o cotidiano escolar; 

   - Acompanhamento das atividades pedagógicas e registros dos casos, com notificação 

aos pais ou responsáveis, ou órgãos superiores, quando necessário, sobre o não cumprimento dos 

deveres dos alunos ou negligência aos compromissos escolares.  

 

 I3 – Gestão Pedagógica:  

 Ao analisar o currículo do Ensino Fundamental e Médio, verifica-se uma clareza dos objetivos 

para com a aprendizagem dos alunos em relação a formação geral, já que é uma constante do Projeto 

Pedagógico da UE o compromisso com a qualidade de ensino. 

 A aprendizagem é acompanhada constantemente pelos professores através dos vários 

instrumentos avaliativos, sejam eles realizados pelas observações ou por registros escritos, sempre com 

o objetivo de análise para o possível redirecionamento da prática pedagógica que vise sanar as 

dificuldades constatadas durante o processo ensino-aprendizagem, identificadas através do registro em: 

- Portfólios das Produções; 

- Relatórios conclusivos; 

- Avaliações objetivas e dissertativas. 

Também é importante destacar os seguintes critérios avaliativos utilizados pelos docentes: 

 - Trabalho em grupo e individual; 

 - Avaliações objetivas e dissertativas; 

 - Observação e participação; 

 - Auto-avaliação realizada pelos alunos e outros. 

É através da HTPC e do Conselho de Classe/ Série  que a equipe escolar realiza a análise e 

posterior redirecionamento das ações centradas na melhoria da aprendizagem dos alunos, partindo da 

priorização das mesmas para que os objetivos sejam alcançados. 

As ações são articuladas pela realização de projetos que possibilitem a ampliação dos 

conhecimentos por parte dos envolvidos, garantindo momentos de aprendizagem específica e geral. 

Para isso, a equipe de gestão deverá realizar constantemente o acompanhamento das ações dos 

professores, identificando a coerência delas com as metas definidas na Proposta Pedagógica da UE.    

 

Para tanto é necessária a utilização dos dados detectados na avaliação geral dos segmentos em 

2011, para redirecionar e corrigir rumos a partir da melhor: 

   - Efetivação na prática de cada docente na elaboração de um  

roteiro a ser seguido no desenvolvimento das aulas e apresentado aos alunos; 

  - Realização da recuperação contínua como parte integrante da  

prática de todos os docentes; 

 - Clareza ao realizar os registros dos avanços e dificuldades dos  
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alunos e as intervenções realizadas pelos professores; 

 - Articulação do Currículo Oficial do Estado de São Paulo as atividades desenvolvidas em sala 

de aula, atendendo as reais necessidades dos alunos; 

 Cabe a equipe escolar utilizar-se de estratégias que fortaleçam o compromisso dos professores 

com a aprendizagem dos alunos articulados com a família e a comunidade, pautados no: 

 Desenvolvimento de projetos didáticos em que o foco seja a aprendizagem no desenvolvimento 

de competências e habilidades tendo os conteúdos específicos e gerais, os meios para este fim; 

 Fortalecimento do vínculo aluno/ professor, fundamentais para o 

sucesso no processo de ensino-aprendizagem, através de atividades centradas no acompanhamento 

individual e da compreensão da prática avaliativa como diagnóstico para tomada de decisões. 

  

  

I4 – Gestão de Pessoas:    

        

   Considerando os dados da avaliação geral dos segmentos em 2011, foi possível detectar os 

seguintes problemas:    

 - Durante a Reunião de Pais, Mães e Mestres ocorrer pouca participação dos responsáveis; 

    - Descumprimento por parte de alguns alunos as regras estabelecidas quanto ao horário 

pontual na entrada dos períodos e as normas escolares, principalmente ao uso de uniforme; 

 - Falta de comprometimento com o respeito e ética por alguns alunos no convívio com os 

demais colegas e professores no cotidiano da escola; 

 - Atendimento com qualidade pelos agentes escolares. 

Mediante esses problemas, a equipe escolar deverá desenvolver ações que objetivem o 

fortalecimento do vínculo aluno/ escola/ comunidade, se utilizando de HTPCs, para traçar metas que o 

coletivo possa desenvolver firmando um compromisso maior que favoreça o processo de ensino-

aprendizagem. 

Em relação as reuniões de Pais, Mães e Mestres, devem ser realizadas por série, se possível uma 

em cada dia e no melhor horário, garantindo o envolvimento da maior parte dos pais e professores, em 

que realmente a reflexão dos resultados da aprendizagem possa contribuir para a melhoria do processo. 

Já no tocante a formação continuada em serviço dos docentes, percebeu-se um comprometimento 

dos mesmos com a HPTC e outras, proporcionando uma melhor formação enquanto profissional do 

ensino, ficando para os próximos anos a entendimento que a HTPC é um momento de formação, 

discussão de resultados da aprendizagem e redirecionamento da prática pedagógica. 

A Equipe Escolar tem se preocupado em programar momentos de valorização e formação de 

todos os seus funcionários, conscientizando-os da responsabilidade para com a participação na 

formação integral das crianças e jovem. 

É importante que tanto a equipe gestora como equipe de docentes e funcionários saibam lidar 

com o reconhecimento das ações que proporcionam a melhoria da qualidade do trabalho oferecido à 

comunidade, aos alunos e a convivência no ambiente escolar. 
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    Essa valorização deve ser seguida por toda a equipe, na qual a motivação se fará presente em 

cada ação a ser desenvolvida no cotidiano escolar.   

      

I5- Gestão  de  Serviços de  Apoio, Recur. Fís.e  Finaneiros: 

        

Analisando os resultados da avaliação geral desenvolvida pelos segmentos em 2010, a equipe 

escolar priorizou os seguintes problemas: 

 - Falta de espaço físico na Escola para atender a todos os segmentos, ou seja, ciclo I, ciclo II e 

Ensino Médio e os atendimentos individuais e aulas de Recuperação Paralela; 

 - Necessidade de ampliação da biblioteca e construção de novas salas de aula; 

 - Utilização da biblioteca, sala dos professores, pátio da escola, refeitório para atendimento 

individual e aulas de recuperação paralela; 

 - Desmotivação pelos pares em relação à valorização profissional e salarial; 

   - Falta de respeito, por alguns alunos, pelo mobiliário da escola, como carteiras, cortinas e 

conservação das salas de aulas, quanto a higiêne e uso. 

 Considerando os problemas, a equipe escolar apresentou as seguintes propostas de soluções: 

 - Quanto ao espaço físico a escola vem se adequando ao que possui, embora tenha tornado 

bastante difícil esta adequação devido ao aumento do número de alunos com a criação do Ensino 

Médio; 

 - Embora houvesse adequação de uma sala de aula no lugar do depósito da escola, há grande 

necessidade de construção de salas de aulas para melhor atender aos alunos; 

 - É ressaltada, nos momentos de Estudos Pedagógicos, a importância do trabalho profissional 

na sala de aula, em comprometimento com a aprendizagem dos alunos, e buscamos valorizar o 

profissional com diálogo e incentivo ao trabalho realizado pelos pares;  

 - A Escola vem desenvolvendo o projeto de conservação e respeito ao patrimônio, embora 

ainda exista atitude não condizente por parte de alguns alunos, então, a Unidade Escolar em Parceria 

com o Grêmio Estudantil desenvolveu um trabalho Sala Limpa, onde todos possam colaborar com a 

limpeza e conservação das salas de aula cuidando do seu espaço ocupado e entregando-o limpo ao 

outro colega que irá utilizá-lo; 

 - Também merece destaque o trabalho de conscientização realizado pela equipe escolar através 

dos projetos, em especial as ações voltadas para o Projeto Valorização da Vida, pautadas na 

importância da preservação do patrimônio e desenvolvida, também, pelos integrantes do Programa 

Escola da Família, nas oficinas de leitura, artesanato, jogos, vídeos. 

A comunidade escolar e seu entorno percebe uma preocupação para com a transparência das 

ações e recursos financeiros por parte da equipe gestora, enfatizados através da participação dos vários 

segmentos na tomada de decisão, garantindo a Gestão Participativa em destaque na Proposta 

Pedagógica.   

Em relação às evidências de melhoria da aprendizagem, pautadas nos resultados internos no 

transcorrer dos bimestres, no resultado final e nos resultados externos do SARESP é possível perceber 

uma evolução significativa na aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental  ciclo I e ciclo II em 
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Língua Portuguesa e em Matemática. 

A equipe escolar está mobilizada para com o atendimento nestas disciplinas, procurando 

desenvolver os conteúdos através de procedimentos metodológicos mais significativos. Em relação ao 

ensino geral, a equipe está priorizando o compromisso dos alunos e seus responsáveis para estimular 

os momentos de estudo em que os mesmos, através da intervenção dos professores, possam apresentar 

resultados significativos que possam continuar a atingir o sucesso de todos.  

           III – DEFINIÇÃO DAS METAS DA U.E. PARA 2.012 

PLANO DE MELHORIA 

     Planilha de Detalhamento das Ações para 2012 

 

A – Gestão de Pessoas  

Ações Período Discipli-

nas 

Público  

Alvo 

Recursos Respon-

sáveis 

Aval. 

Result 

- Participação 

do grêmio 

estudantil nas 

atividades 

curriculares e 

nos projetos 

desenvolvidos; 

- Palestras 

Educativas; 

- Atuação do 

professor 

mediador na 

resolução de 

conflitos no 

cotidiano 

escolar 

- 

Parceria com o 

Programa 

Escola da 

Família. 

 Durante todo o 

ano. 

Eventos em 

parceria com o 

Programa 

Escola da 

Família: 

Maio:- festiva 

“Dia das mães”. 

Agosto:- 

Festiva “Dia 

Dos Pais” 

 A cada 

bimestre: 

- 

Palestras, 

e debates 

sobre o tema 

respeito e 

convívio 

solidário. 

Todas as 

disciplinas. 

- Pais; 

-Alunos; 

-Profes 

sores; 

Comuni/

dade. 

Parcerias 

com 

Conselho 

Tutelar; 

Programa 

Escola da 

Família; 

Líderes 

comunitários

; 

Entidades 

assistenciais; 

Cadip 

Equipa

mentos 

pedagógicos. 

 

Toda equipe 

escolar. 

 

 

B- Gestão de  Serviços de  Apoio, Recursos  Fís.  e  Financeiros: 
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C

- 

Gestã

o  

Pedag

ógica: 

Ações Período Discipli/-

nas 

Público  

Alvo 

Recursos Respon/- 

sáveis 

Aval. 

Result 

-Adequação ao 

uso do espaço 

físico; 

- Refeitório, pátio, 

sala de 

professores 

transformam-se 

em salas de aulas 

para atendimento 

individual e aulas 

de Recuperação 

paralela.  

-Ação realizada 

em parceria com o 

Grêmio Estudantil 

 – Sala limpa; 

Momentos 

valorização do 

profissional em 

reuniões pedag. 

Sorteio brindes. 

-Durante todo 

o ano letivo 

da escola 

para melhor 

atender os 

alunos. 

 

- No dia-a-dia 

da escola 

-Reuniões 

bimestrais 

 

 

. 

Todas as 

disciplinas 

Comunida 

de 

escolar. 

Campanhas 

Educativas. 

Equipe 

gestora, 

docentee 

discente. 

 

 

 

 

. 
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D

 – 

Gest

ão  

Parti

cipat

iva: 

 

Ações Período Discipli/-

nas 

Público  

Alvo 

Recursos Respon/- 

sáveis 

Aval. 

Result. 

- Atendimento individual 

com apoio dos 

professores de 

permanência aos alunos 

com dificuldades de 

aprendizagem no ciclo I; 

- Aulas de recuperação 

com atendimento 

individual aos alunos 

com dificuldades de 

aprendizagem com foco 

em Língua Portuguesa e 

Matemática no ciclo I e 

II; 

-Avaliações diagnósticas 

realizadas pela equipe 

gestora para 

acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos; 

Parceria com a Escola da 

família no atendimento 

de alunos do ciclo I com 

dificuldades de 

aprendizagem, aulas aos 

sábados. 

- Durante 

todo o 

período do 

ano letivo; 

 

 

 

- 

Avaliações 

diagnóstica

s realizadas 

bimestralm

ente. 

 

 

 

 

 

Todas as 

disciplina

s. 

Alunos  Materiais 

Pedagógico

s; 

Materiais 

Didáticos; 

Computa- 

dores. 

Profes 

sores 

Coordena-

ção e 

Direção. 
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Ações Período Discipli/-

nas 

Público  

Alvo 

Recursos Respon/- 

sáveis 

Aval. 

Result. 

- Conselho de 

classe e série 

com a 

participação 

dos alunos. 

-Reniões de 

pais bimestrais 

com a presença 

de pais e alunos 

para tratar de 

interesses 

escolares; 

-Envolvimento 

significativo do  

Grêmio 

Estudantil em 

todos eventos 

realizados na 

Escola; 

- 

Acompanhame

nto da equipe 

de gestão nos 

casos de alunos 

com baixa 

freqüência e 

rendimento. 

- Parceria com 

o Conselho 

Tutelar e 

Juizado de 

menores. 

- Durante o 

encerramento 

de cada 

bimestre. 

Durante todo o 

ano letivo, 

bimestralmente. 

 

 

- 

Participação do 

grêmio durante 

todo ano letivo. 

 

Acompanhamen

to 

periodicamente, 

durante o ano 

letivo.  

 

 

Todas as 

disciplinas. 

Pais e 

alunos e 

comunid

ade. 

Comunidade; 

Alunos 

Professores 

Funcionários

; 

Direção. 

Palestras; 

Reuniões; 

Eventos. 

 

Alunos; 

Professores 

Funcioná- 

rios 

. 

 

 

E – Gestão de Resultados  Educacionais: 
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F

 – 

Açõe

s a 

sere

m 

dese

ncad

eada

s 

pela 

Esco

la 

com 

o 

obje

tivo 

de 

atin

gir 

as 

meta

s 

prop

ostas

. 

 

 Para diminuir os índices de evasão, estamos contando com a atuação do Conselho Tutelar que 

faz um excelente trabalho com visitas, 

mostrando aos pais seu compromisso quanto a educação de seus filhos, conforme determina o 

Artº 2º da Lei - LDB/9394. 

 Visando a estimular a ligação do aluno com a escola, também será destinado, a partir da 

iniciativa dos alunos que fazem parte do Grêmio, um espaço para atividades, com músicas, recados e 

variedades, tornando o intervalo um momento agradável de descanso, sem brigas e sem correrias. 

 A indisciplina nas escolas está ganhando espaço e nos deixando preocupados, mas resultados 

de pesquisa mostram que as experiências de se abrir à escola para a comunidade, com a participação 

das famílias alcançaram êxito. Por isso, a direção faz um trabalho para que os pais freqüentem 

Ações Período Discipli/-

nas 

Público  

Alvo 

Recursos Respon/- 

sáveis 

Aval. 

Result 

- Encaminhar 

os alunos com 

dificuldades  ao 

PRR, apesar de 

ser uma rotina é 

necessário 

sempre estar 

revendo as 

necessidades 

dos  alunos, 

principalmente 

os itinerante; 

-Projeto de 

Reforço e 

Recuperação 

em 

Matemática; 

-Atendimento 

diferenciado na 

sala de aula – 

trabalhar 

diversificado 

com os alunos 

com 

dificuldades; 

-Projeto 

Xadrez. 

 

- No início do 

ano letivo e 

quando houver 

necessidade. 

- No primeiro 

semestre para os 

alunos do ciclo 

II e no 2º 

semestre para os 

alunos do ciclo 

I. 

- Durante todo o 

ano letivo. 

- 2º Semestre do  

ano.  

 

Todos os 

alunos e a 

equipe 

escolar. 

Alunos Equipamento

s e materiais 

pedagógicos; 

Professores e 

P.C.P. 

Professores; 

 

Direção; 

  

Coordenação

. 
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mais a escola, não só em reuniões de pais e mestres, mas em projetos desenvolvidos pela escola e, 

sempre que puderem deverão assistir aulas com seus filhos, sendo ainda convidados a participar do 

Programa Escola da Família realizado na Escola aos sábados e domingos. O engajamento entre pais, 

professores e direção fortalece os vínculos e, assim o compromisso é maior. Dão-se oportunidade para 

orientações, esclarecimentos sobre as normas, mudanças na educação, das quais os pais têm que estar 

cientes, como a progressão continuada, progressão parcial de estudos, classificação, reclassificação, 

compensação de ausências e projetos pedagógicos da UE.   

 A Escola trabalha todos os concursos  que envolvem  prevenção ao uso indevido de drogas com 

o apoio da Diretoria de Ensino e  também da polícia militar, com o Projeto PROERD no sentido de 

esclarecer e informar os educando e seus familiares sobre os  riscos e perigos que isto acarreta para os 

nossos jovens.  

 A aprendizagem será o ponto primordial no processo ensino-aprendizagem desta UE, visto que 

todos os professores se comprometem a promovê-la, oferecendo ao aluno o tempo necessário para que 

ele possa avançar no processo, respeitando o seu ritmo de desenvolvimento e suas características 

sócio-culturais, proporcionando-lhe condições que favoreçam o desenvolvimento de suas habilidades 

cognitivas, preparando-o para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos e mostrar  como 

poderá vencer as dificuldades do seu meio. 

 A direção e coordenação desenvolverão trabalho de apoio e orientação junto aos professores 

para que se envolvam no processo ensino-aprendizagem criando novas metodologias de ensino 

relacionadas com a realidade social do aluno através do trabalho coletivo, mantendo, todos, a mesma 

postura ética e maior compromisso com a escola. 

Os professores também participarão de cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela SEE; 

Diretoria de Ensino e outros  (oferecidos pela escola e ou que buscarão numa iniciativa particular); 

todos com objetivo de fornecer novas técnicas de trabalho e uma nova forma de abordar os assuntos já 

trabalhados. Detectarão defasagens de conteúdos, e após a verificação de aprendizagem, o professor 

oferecerá uma oportunidade de retomada dos conteúdos necessários de forma diversificada. Havendo 

necessidade, o aluno será encaminhado para recuperação paralela em período diverso.    

 A escola desenvolverá um trabalho de conscientização para que todos os alunos cumpram o 

horário do início das aulas, havendo uma tolerância de dez minutos em caso de atraso e, em casos 

esporádicos, o aluno pode entrar na segunda aula com a justificativa dos pais ou responsável. Quando 

o aluno reincidir com maior freqüência nos atrasos os pais serão comunicados e convidados a 

comparecer à UE. para esclarecimento do fato. 

 No período noturno, por serem alunos trabalhadores, haverá uma tolerância maior quanto ao 

atraso, sendo de quinze minutos para a primeira aula.  

 Quanto ao corpo docente, não haverá tolerância em relação ao horário de entrada nos três 

períodos e demais aulas, uma vez que o professor sabe de suas obrigações e comprometimento com a 

Escola e alunos. 

 A freqüência às aulas é obrigatória, segundo as disposições legais. No E.J.A. Ensino Médio e 

Ensino Médio Regular Noturno, o controle da freqüência contabiliza a presença do aluno nas 

atividades escolares programadas, das quais está obrigado a participar de pelo menos 75% do total da 

carga horária prevista, necessária para a aprovação no período letivo correspondente, assim como 

sobre as aulas específicas de cada componente curricular. 

 As faltas às aulas serão registradas pelos professores nos respectivos diários de classe e a escola 
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fará acompanhamento diário destas freqüências em lista nas pastas de cada série. Quando  

verificadas as faltas seguidas, a Equipe de Gestão tomará as devidas providências de acordo  

com a legislação vigente. 

 Com relação às faltas do corpo docente, segue-se a legislação em vigor, ressaltando sempre o 

compromisso assumido pelo professor, que, quando for faltar, deverá comunicar à U.E., 

antecipadamente, para que  seja possível ser substituído, não prejudicando assim o processo ensino-

aprendizagem e garantindo o total de dias letivos na qual o aluno tem direito. 

 Temos observado que os alunos evadidos são do Ensino de Jovens e Adultos. Iniciam o ano 

letivo, mas não se integram e desistem.   

 O computador faz muita falta no dia-a-dia de nossa escola. Vários professores ministram parte 

de suas aulas através da informática e, neste ano de 2.012 esperamos desenvolver os projetos através 

do uso da informática, uma vez que a sala de informática foi ampliada. 

 Todos os projetos desenvolvidos pela escola (vide anexo no  plano), concretizam-se como  

ações com  o objetivo de  solucionar os  problemas detectados pela  UE., sempre visando à melhoria da 

qualidade do ensino , à valorização da escola pública e dando passos rumo à modernidade  mesmo com 

pouco uso da informática. 

IV - OBJETIVOS DA ESCOLA 

De acordo com Lei nº 9394/96, LDBEN, a educação é 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 exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

A escola proporcionará aos educandos, igualdade de condições para o acesso e permanência dos 

mesmos na escola, com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura através do 

pensamento, da arte e do saber, garantindo assim, qualidade do ensino-aprendizagem. 

A – Gestão Democrática  

Dos Princípios 

 Este Estabelecimento de Ensino terá maior grau de autonomia de forma a garantir pluralismo 

de idéias e concepções pedagógicas, assegurando padrão adequado de qualidade do ensino, de acordo 

com a Lei Federal 9394/96 – 20/12/96.  

 O processo de construção da gestão democrática será fortalecido por meio de medidas e ações 

dos órgãos centrais e locais responsáveis pela administração e supervisão da rede estadual de ensino, 

mantidos os princípios de coerência, eqüidade e co-responsabilidade da comunidade escolar na 

organização e prestação dos serviços educacionais.  

 Para melhor conseguir a finalidade proposta, far-se-á observação dos seguintes princípios:  

- participação dos profissionais da escola na implementação da proposta  pedagógica; 

-participação efetiva dos diferentes segmentos da comunidade escolar, direção, professores, pais, 

alunos e demais servidores nos processos consultivos e decisórios através do conselho de escola e 

associação de pais e mestres; 

- autonomia da gestão pedagógica, administrativa e financeira respeitada às diretrizes nacionais e 

estaduais, e as normas da administração para a rede estadual; 
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- todas as decisões serão tomadas em conjunto visando a garantir transparência nos 

procedimentos pedagógicos, administrativos, assegurando a responsabilidade e o zelo comum na 

manutenção e otimização do uso, aplicação e distribuição adequada dos recursos públicos; 

-valorização da escola enquanto espaço privilegiado da execução do processo educacional.  

B – Autonomia da Escola 

A autonomia da escola em seus aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos, entendido 

como mecanismos de fortalecimento de uma gestão democrática a serviço da comunidade, será 

assegurada mediante a: 

-capacidade da escola, coletivamente, formular, implementar e avaliar sua proposta pedagógica e 

seu plano de gestão; 

-constituição e funcionamento do conselho de escola, dos conselhos de classe e série, associação 

de pais e mestres e do grêmio estudantil; 

-participação da comunidade escolar, através do conselho de escola nos processos de escolha ou 

indicação de profissionais para o exercício de função respeitada à legislação vigente; 

-administração dos recursos financeiros, através da elaboração, execução e avaliação do 

respectivo plano de aplicação, devidamente aprovado pelos órgãos ou instituições escolares 

competentes, obedecida à legislação específica para gastos e prestação de contas de recursos públicos. 

As instituições e associações terão a função de aprimorar o processo de construção da autonomia 

da escola e as relações de convivência intra e extra-escola, garantindo-se a participação da comunidade 

escolar. 

C – Dos Colegiados: 

C1 – Conselho de Escola 

 Fundamento Legal:  

Artigo 95 da LC. 444/85. O parágrafo 5º do Estatuto do Magistério define as atribuições do 

Conselho de Escola: 

 O Conselho de Escola é um órgão colegiado de natureza deliberativa, composto por 

professores, especialistas, funcionários operacionais, pais e alunos da unidade escolar, obedecendo ao 

princípio da representação. 

 São atribuições do Conselho de Escola: 

I- Deliberar sobre: 

 - diretrizes e metas da Unidade Escolar; 

- alternativas de solução para os problemas da natureza 

administrativa e pedagógica; 

- projeto de atendimento psico-pedagógico e material ao aluno; 

- programas especiais visando a integração escola-família-comunidade; 

- criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola; 

- prioridade para aplicação de recursos da escola e das instituições 
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 auxiliares; 

- homologar a indicação do vice-diretor a ser feita pelo respectivo 

Diretor, quando este for oriunda de outra Unidade Escolar; 

- aplicação das penalidades disciplinares a que estiverem 

 sujeitas os funcionários, servidores e alunos da Unidade Escolar. 

II-  Elaborar o Calendário Escolar e Registro Escolar, observando as normas do   Conselho 

Estadual de Educação e Legislação pertinente. 

III-  Apreciar os relatórios anuais, analisando seu desempenho em face das diretrizes e metas 

estabelecidas. 

§ 6º - Nenhum dos membros do conselho de Escola poderá acumular votos, não sendo também 

permitidos os votos por procuração. 

§ 7º - O Conselho de Escola deverá reunir-se ordinariamente 02 (duas) vezes por semestre e, 

extraordinariamente, por convocação do Diretor de Escola ou por proposta no mínimo de 1/3 de seus 

membros. 

§ 8º - As deliberações do Conselho de Escola constarão em atas, serão sempre tornadas públicas 

e adotadas por maioria simples, presente a maioria absoluta de seus membros. 

 Obtendo as atribuições contidas no artigo 95, o Conselho de Escola fará um trabalho de 

orientação e supervisão, envolvendo todas as pessoas da Escola nas atividades e procurando, na 

medida do possível, resolver os problemas que surgirem durante os anos letivos de 2011/2014. 

C2 – Conselho de Classe/Série 

 O Conselho de Classes/Séries atende disposições do regimento Comum das Escolas Estaduais 

de Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o previsto no regimento interno desta UE. 

 O Conselho de Classes/Séries/Termo, enquanto colegiado responsável pelo processo coletivo 

de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, organizar-se-á de forma a: 

I- Corrigir as discrepâncias observadas, garantindo as condições necessárias de 

acompanhamento; 

II- Avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados da aprendizagem relativos aos 

diferentes componentes curriculares: 

- analisando os padrões de avaliação utilizados; 

- identificando os alunos de aproveitamento insuficiente; 

- identificando as causas do aproveitamento insuficiente; 

- coletando e utilizando informações sobre as necessidades, interesses e aptidões dos alunos. 

III- Avaliar a conduta da classe, confrontando o seu relacionamento com os diferentes 

professores, identificando os alunos de aproveitamento insatisfatório da classe e da escola, propondo 

medidas que visem o melhor rendimento do aluno. 

IV- Decidir sobre os problemas do aluno: 

- determinando o conceito final nos casos de discrepância entre as 
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menções finais e bimestrais emitidos pelo professor; 

- determinando retenção ou acesso a estudos de recuperação dos 

alunos cujas menções indiquem aproveitamento inferior ao mínimo exigido; 

- Julgamento da oportunidade e convivência de proporcionar ao aluno, no decorrer do ano letivo, 

atividades destinadas à compensação de ausência; 

- Opinando sobre os recursos relativos à Conselho de Classe. 

V-  Caberá ao Conselho, ainda: 

  a-  decidir sobre a correspondência entre a idade e a série pretendida pelo aluno, nos casos de 

matrícula por reclassificação; 

  b- determinar o acesso a estudos de recuperação intensiva dos alunos, cujo aproveitamento final 

for insatisfatório e/ou quando a freqüência for inferior a 75%;  

  c- decidir sobre as condições de prosseguimento de  estudos, após os estudos de recuperação 

intensiva. 

VI- Os Conselhos de Classes/Séries/Termo  serão  constituídos por todos os professores da 

mesma classe ou mesma séries, além do professor coordenador, e contarão com a participação dos 

alunos representantes de cada classe, independentemente de sua idade, escolhidos por seus pares. 

- Os alunos participarão de todas as reuniões, salvo as  convocadas  

para decidir sobre promoção, retenção ou indicação de alunos à progressão parcial de estudos; 

- O diretor poderá delegar a presidência dos Conselhos de Classes 

ao Coordenador Pedagógico ou a qualquer dos membros desse Conselho.  

 Os Conselhos de Classes/Série  deverão se reunir, ordinariamente uma vez por bimestre, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação da direção. 

D – Atribuições do Professor Conselheiro/Orientador de sala: 

   - Através da identificação com a turma, agir e desenvolver o seu trabalho estabelecendo entre 

normas e os valores uma adequação determinada pelas metas e pelos objetivos definidos; 

   - A atuação do professor nas orientações e nas experiências comportamentais que sejam 

interessantes na vivência do grupo; 

    - Cooperar sempre com o trabalho de níveis de comunicação, respeito e apoio mutuamente 

compartilhado para a interação harmoniosa do grupo;   

   - Colaborar no desempenho das tarefas e das atribuições, respeitando sempre os direitos e deveres 

de cada um dos integrantes do grupo; 

    - Presidir reuniões de Pais e Mestres; 

    - Atuar conjuntamente aos representantes de classe/série/turma; 

    - Coordenar o processo de reivindicações do grupo despertando a confiança e a credibilidade na 

própria U. E; 

    - Desenvolver a dinâmica e educação disciplinar em sala e nos intervalos; 
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    - Procurar todas as soluções viáveis aos problemas pertinentes ao grupo, antes de solicitar a 

ajuda da Direção da Escola; 

   - Mostrar a importância do bom entrosamento e respeito mútuo; 

   - Despertar o amor à Escola e a capacidade de conservação dos bens e utensílios (Preservação do 

Patrimônio); 

    - Despertar o cuidado com os materiais escolares; 

    - Ser um elo entre o grupo e os demais elementos da Unidade Escolar; 

    - Incentivar e orientar quanto ao uso do uniforme (importância); 

    - Acompanhar ausências nas aulas (alunos faltosos); 

    - Passar para o grupo as datas comemorativas e combinar o que fazer em cada uma delas; 

    - Cobrar o estudo diário e as tarefas; 

    - Orientá-los quanto ao problema do uso indevido de Drogas e das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis; 

    - Conscientizar os alunos quanto à responsabilidade de todos pelo crescimento e sucesso de 

nossa Escola; 

   - Sempre que necessário, manter contato com os pais ou  responsáveis, informando-os a 

respeito dos educandos.  

E – Instituições  Auxiliares 

 A escola conta com as seguintes instituições auxiliares: 

  E1 – A.P.M. 

PROJETO DA APM – ANO 2011 

Objetivo Geral: 

 Colaborar no aprimoramento do Processo Educacional, na Assistência ao escolar e na interação 

escola-família-comunidade. Não terá caráter político, racial ou religioso e nem finalidade lucrativa. 

Supervisão, envolvendo a todos. 

Objetivos Específicos: 

- Colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os  objetivos educacionais colimados 

pela escola; 

- Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos à 

escola; 

- Mobilizar os recursos humanos, naturais e financeiros da  comunidade para auxiliar a escola, 

provendo condições que permitam: 

.  A melhoria do ensino; 

. O desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas 

áreas sócio-econômicas e da saúde; 

. a conservação e manutenção do prédio, de equipamentos e das 
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 instalações; 

. A programação de atividades culturais e lazer que envolva a  participação conjunta dos pais, 

professores e alunos. 

 -  Favorecer o entrosamento entre pais e professores, possibilitando:  

. aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, 

métodos e processos de ensino quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos 

.  aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar. 

  Desenvolvimento das atividades 

- Gincanas culturais e esportivas, jogos; 

- Aquisição de materiais didáticos; 

- Manutenção e conservação do prédio e de equipamentos; 

- Organizar e zelar pela conservação do arquivo da APM; 

- Contabilizar despesas e receitas semestralmente; 

- Realizar campanhas de fundo financeiro para melhorar as  condições de funcionamento da 

escola; 

- Zelar pela saúde dos escolares, participando das campanhas  sanitárias e dando assistência aos 

alunos mais necessitados. 

Caberá a direção da escola, garantir a articulação da Associação de 

 Pais e Mestres com o Conselho de Escola e criar condições para a organização dos alunos no 

Grêmio Estudantil. 

  E2 - Grêmio Estudantil 

Fundamento Legal:  

- Lei n º 7.329 de 04/11/85 

- Comunicado SE de 26/09/86 

- Comunicado CEI – COGSP de 27/11/87 

Objetivo Geral: 

 Despertar interesses e conseqüentemente formar cidadãos conscientes e críticos 

Objetivos Específicos: 

- Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de seus membros; 

- Promover cooperação entre administradores, professores,  funcionários e alunos; 

- Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, 

 cívico, desportivo e social com entidades congêneres; 

- Lutar por um ensino de qualidade; 

- Lutar pela democracia, pela independência e respeito às liberdades 
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 fundamentais do homem; 

- Lutar pela democracia permanente na escola, através de direito à 

 participação nos fóruns de deliberação da escola. 

Desenvolvimento das atividades, tais como: 

- preservação do Patrimônio; 

- festivais de músicas, concurso de dança; 

- gincanas culturais e esportivas, jogos interclasses;  

- participação nas comemorações: dia das mães, festa da páscoa, 

festa junina,dia dos pais, dia do estudante, folclore, semana da criança, dia do professor e 

encerramento do ano; 

- programação das atividades e participação nas comemorações cívicas. 

F- Serviço Médico-Odontológico 

A escola é atendida pela Unidade Básica de Saúde de Fernandópolis do Jardim Araguaia e 

CECAP, sendo este tratamento é destinado aos alunos do 2º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e com 

idade entre 07 a 14 anos, sendo este atendimento odontológico mantido pela Prefeitura Municipal.  

G - Sala de Leitura 

  A sala de leitura apesar de ser um espaço adaptado muito pequeno e poucos livros, 

constitui o centro de leitura e orientação de estudos de alunos, dos docentes e demais servidores da 

escola.  

Responsáveis pelo funcionamento:  

- Leoneide Roberto Castilho - PEB - I  –  Readaptada, 

- Cleusa Ramalho dos Santos – A.S.E. – Readaptada. 

 As responsáveis tem as seguintes atribuições: 

- Participar da elaboração do plano escolar; 

- Elaborar e executar a programação das atividades da biblioteca mantendo-a articulada com as 

demais programações que integram o núcleo de apoio técnico-pedagógico; 

- Manter controle das atividades realizadas, avaliar os resultados da programação; 

- Assegurar a adequada organização e funcionamento da biblioteca: 

   organizando o acervo e zelando pela sua conservação; 

   elaborando, organizando e mantendo atualizados os fichários e catálogos correspondentes; 

  orientando o usuário, especialmente os alunos, na utilização da biblioteca, na pesquisa e 

consulta de obras; 

  organizando coleções de recortes de jornais e revistas para consultas. 

- Elaborar propostas da aquisição de livros didáticos, culturais e científicos, folhetos e periódicos 

a partir das necessidades indicadas pelo pessoal administrativos, técnico, docente e discente; 
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- Organizar e manter atualizada a documentação de trabalhos 

 realizados pela escola; 

- Divulgar periodicamente, no âmbito da escola a bibliografia existente na biblioteca; 

- Organizar e registrar materiais didáticos, mantendo controle de sua utilização; 

- Levantar as necessidades de recursos didáticos para fins de aquisição ou empréstimo, conforme 

propostas das várias áreas curriculares; 

- Elaborar inventário anual do acervo da biblioteca.   

H-  Normas  de Gestão e Convivência 

H1 -  Princípios que regem as relações profissionais e interpessoais 

- Nas relações interpessoais, o grande desafio é conseguir se colocar 

no lugar do outro, compreender seu ponto de vista e suas motivações ao interpretar suas ações; 

- Desenvolver atitudes de solidariedade e a capacidade de conviver com as diferenças; 

- A autonomia será realizada como processo coletivo que, implicará relações de poder não 

autoritárias, apoiando-se na dimensão ética da democracia que consiste na afirmação dos valores que 

garantem a todos o direito a ter direitos; 

- As relações profissionais e interpessoais nessa escola, fundamentadas na relação direitos-

deveres, pautar-se-ão pelos  princípios da responsabilidade, solidariedade, tolerância, ética, pluralidade 

cultural, autonomia, gestão democrática e compromisso com a proposta pedagógica. 

H2- Dos direitos e deveres da direção, corpo docente e funcionários 

Além dos direitos decorrentes da legislação específica, são assegurados à direção, docentes e 

funcionários: 

I – o direito à realização humana e profissional, valer-se de técnicas pedagógicas próprias para 

obter melhor rendimento de seus alunos; 

II – o direito ao respeito e a condição condigna de trabalho; 

III – o direito de recurso à autoridade superior. 

A  direção, docentes e funcionários, caberão, 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- cumprir o prazo estabelecido para entrega de documentos solicitados; 

IV - manter com seus colegas um espírito de colaboração e amizade, indispensável à eficiência 

do processo educativo; 

V - manter a disciplina em classe e colaborar com a ordem e disciplina geral da escola. A 

direção, docentes e funcionários, quando incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem 

incompetência ou incompatibilidade com a função que exercem, caberão as penas disciplinares 

previstas na Lei n º 10.26l/68. 
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H3- Dos direitos e deveres dos professores 

 Os docentes incumbir-se-ão de: 

I -   participar da elaboração da proposta pedagógica da Escola; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Escola; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI- colaborar com as atividades de articulação da  Escola  com as famílias e a comunidade 

VII- deixar bem claro, para os educandos,  seus valores, suas avaliações, o que prioriza, e 

objetivos dos  conteúdos da sua disciplina, visando à aprendizagem de todos. 

H4- Dos direitos e deveres dos alunos e seus responsáveis 

Os pais ou responsáveis pelos alunos, como participantes do processo educativo, têm direito à 

informação sobre sua vida escolar, bem como o direito de apresentar sugestões e críticas quanto ao 

processo educativo, principalmente através das Reuniões de Pais e Mestre. 

Os alunos, além do que estiver previsto na legislação têm direitos a: 

 I – formação educacional adequada e em conformidade com os currículos apresentados no 

planejamento anual; 

 II – respeito de sua pessoa por parte de toda a comunidade escolar; 

 III – convivência sadia com seus colegas; 

 IV – comunicação harmoniosa com seus educadores; 

 V – associação, podendo eleger representantes de classe e organizar-se em grêmio 

representativo; 

 VI – recorrer às instâncias escolares superiores. 

 VII – permanecer em ambiente limpo e saudável 

 VIII – ter assegurado o respeito pelos direitos da pessoa humana (não pôr apelido, ofensas com 

palavrões, etc.); 

 IX – Os alunos terão boas condições de aprendizagem e assistência do professor, coordenador, 

direção e funcionários; 

 X – utilizar os recursos materiais e didáticos da escola; 

 XI – inteirar-se pelos seus resultados e freqüências; 

 XII – receber atendimento dos serviços assistenciais quando comprovada a sua carência; 

 XIII – formular pedidos pertinentes à vida escolar. 

Os alunos, além do que dispõe a legislação, têm o dever de: 

 I – participar conscientemente de sua própria educação, comparecendo a todas as atividades 

educacionais; 
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II – integrar-se à comunidade escolar; 

 III – respeitar seus educadores. Colegas, funcionários, assim como seus valores morais e 

culturais; 

 IV – respeitar o espaço físico e bens materiais da escola colocados à sua disposição; 

 V– não faltar às aulas, devendo ter obrigatoriamente 75% de freqüência; 

 VI – não entrar atrasado – a não ser com autorização da Direção; 

VII – não jogar papéis pelos vitrôs, nem deixá-los no chão ou embaixo das carteiras, não grudar 

chicletes nas carteiras e nem jogá-los no chão; 

VIII – zelar pela limpeza e conservação do prédio, dependências, móveis e utensílios ressarcindo 

o estabelecimento pelos danos que causarem; 

 IX – manter a ordem na troca das aulas, evitando o excesso de barulho, a perda/esquecimento 

de materiais  e o atraso; 

X – não danificar cartazes, enfeites e materiais de outras séries e períodos; 

XI – não trazer pessoas estranhas para dentro do estabelecimento; 

XII – não entrar na classe com qualquer espécie de objetos que não façam parte do material 

escolar; 

 XIII – não sair da sala nos últimos cinco minutos da aula; 

 XIV – não fumar no recinto escolar; 

 XV – não namorar no recinto escolar; 

 XVI – não brigar dentro da escola e proximidades; 

 XVII – não usar short curto 

 XVIII – não entrar na sala de aula sem o material necessário para o bom desempenho da 

matéria (a escola fornecerá material ao aluno carente); 

 XIX – só poderá sair da sala um aluno por vez, cabendo ao professor permitir ou não, sempre 

usando de bom senso; 

 XX – não  rasurar livros da biblioteca; 

 XXI – respeitar os colegas, professores, funcionários, direção e Coordenador como pessoa 

humana; 

 XXII – conservar e saber utilizar o material doado pela APM. 

 XXIII – prestar contas de imediato por qualquer dano que vier a causar  ao estabelecimento de 

ensino (vidros, livros da biblioteca, etc.); 

 XXIV – não sair da sala de aula sem autorização do professor e nem do estabelecimento sem 

autorização da Direção; 

 XXV – ficará a critério de cada professor definir o lugar de cada aluno na sala de aula; 

  XXVI – Não sair do estabelecimento sem a autorização da Direção; o aluno deverá permanecer 

em todas as aulas (não matar aulas), pois as faltas serão registradas nos diários de classe e numa pasta 

de  controle que indicará individualmente o nome dos alunos que cometerem tal falta; estes alunos não 
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terão direitos a compensação de ausências caso não atinjam os 75% de freqüência, pois saem nas 

últimas aulas sem qualquer motivo justo, demonstrando falta de compromisso para com os estudos. 

O não cumprimento das obrigações e a incidência em faltas disciplinares poderão acarretar ao 

aluno as sanções de advertência, suspensão das aulas ou transferência compulsória. Todas as medidas 

disciplinares serão tomadas obedecendo-se os disposto no Regimento Interno desta Unidade Escolar, 

respeitando-se o direito a: 

  I – ampla defesa; 

 II – recurso a órgãos superiores, quando for o caso; 

III – assistência dos pais ou responsáveis, no caso de aluno com idade inferior a 18 anos; 

IV- continuidade de estudos, no mesmo ou em outro estabelecimento de ensino.  

Toda medida disciplinar aplicada será comunicada aos pais ou responsáveis. 

V- PLANOS DE CURSOS MANTIDOS PELA ESCOLA 

PLANOS DE CURSOS 

01- OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 

 

 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 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, crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 

sociais; 

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

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

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

capacidades, afetiva, física cognitiva, étnica, estética, de interrelação pessoal e de inserção social, para 

agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania 

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

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

a saúde coletiva; 

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

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

 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir 

conhecimentos; 

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

para isso, o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação. 

02- INTEGRAÇÃO E SEQUÊNCIA PEDAGÓGICA DOS COMPONENTES 

CURRICULARES NO ENSINO FUNDAMENAL 

2.1 - OBJETIVOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Ao longo do ensino Fundamental, espera-se que os alunos adquiram progressivamente uma 

competência em relação à linguagem que lhes possibilite resolver problemas da vida cotidiana, ter 

acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado. Para que essa expectativa 

se concretize, o ensino de Língua Portuguesa deverá organizar-se de modo que os alunos sejam 

capazes de: 

 Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia em instâncias 

públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos – tanto orais como escritos – coerentes, coesos, 

adequados a seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados; 

 Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade lingüística valorizada 

socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação comunicativa de que participam; 

 Conhecer e respeitar as diferentes variedades lingüísticas do português falado; 

 Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes situações de 

participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os produz; 

 Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura 

e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função de 

diferentes objetivos; 

 Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como proceder para ter 

acesso, compreender e fazer uso de informações contidas nos textos: identificar aspectos relevantes; 

organizar notas; elaborar roteiros; compor textos coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes 

fontes; fazer resumos, índices, esquemas, etc.; 

 Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capazes de 

expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e 

considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário; 

 Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para 

expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise crítica; 

 Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos de 

classe, credo e gênero.  

2.2 - OBJETIVOS GERAIS DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

As finalidades do Ensino de Matemática indicam, como objetivos do Ensino Fundamental, levar 
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o aluno a: 

Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo 

à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, como aspecto que 

estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para 

resolver problemas; 

 Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de vista do 

conhecimento e estabelecer um maior número possível de relações entre eles, utilizando para isso o 

conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, 

probabilístico); selecionar, organizar e produzir informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las 

criticamente; 

 Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas 

de raciocínio e processos, como dedução, indução, intuição, analogia, estimativa, e utilizando 

conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis; 

 Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados com 

precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações 

entre elas e diferentes representações matemáticas; 

 Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e entre esses temas e 

conhecimentos de outras áreas curriculares; 

 Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos, 

desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções; 

 Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções 

para problemas propostos, autentificando aspectos consensuais ou não na discussão de um assunto, 

respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

2.3 - OBJETIVOS GERAIS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

Espera-se que ao longo do Ensino Fundamental, os alunos gradativamente possam ler e 

compreender sua realidade, posicionar-se, fazer escolhas e agir criteriosamente. Nesse sentido, os 

alunos deverão ser capazes de: 

 Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com outros tempos e 

espaços; 

 Organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhes permitam localizar acontecimentos 

numa multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações para algumas questões do presente e 

do passado; 

 Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos tempos e 

espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e 

diferenças entre eles; 

 Reconhecer mudanças e permanências nas vivências humanas, presentes na sua realidade e em 

outras comunidades, próximas ou distantes no tempo e no espaço; 

 Questionar sua realidade, identificando alguns de seus problemas e refletindo sobre algumas de 
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suas possíveis soluções, reconhecendo formas de atuação política institucionais e organizações 

coletivas da sociedade civil; 

 Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico, aprendendo a ler 

diferentes registros escritos, iconográficos, sonoros; 

 Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um direito 

dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da democracia. 

2.4 - OBJETIVOS GERAIS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 Espera-se que, ao longo dos nove anos do Ensino Fundamental, os alunos construam um 

conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à Geografia, 

que lhes permitam ser capazes de: 

 Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da natureza em suas múltiplas 

relações, de modo a compreender o papel das sociedades em sua construção e na produção do 

território, da paisagem e do lugar; 

 Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas conseqüências em diferentes 

espaços e tempos, de modo a construir referenciais que possibilitem uma participação propositiva e 

reativa nas questões socioambientais locais; 

 Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas 

dinâmicas e interações; 

 Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os avanços técnicos 

e tecnológicos e as transformações socioculturais são conquistas decorrentes de conflitos e acordos, 

que ainda não são usufruídas por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se 

em democratizá-las; 

 Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia para compreender o espaço, 

a paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, identificando suas relações, problemas 

e contradições; 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de informação, de 

modo a interpretar, analisar e relacionar informações sobre o espaço geográfico e as diferentes 

paisagens; 

 Saber utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a espacialidade 

dos fenômenos geográficos; 

 Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sociodiversidade, reconhecendo-a como um 

direito dos povos e indivíduos e um elemento de fortalecimento da democracia. 

2.5 - OBJETIVOS GERAIS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Os objetivos de Ciências Naturais no Ensino Fundamental são concebidos para que o aluno 

desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como indivíduo e como 

cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e tecnológica.  

O ensino de ciências Naturais deverá se organizar de forma que, ao final do Ensino Fundamental, 

os alunos tenham as seguintes capacidades: 
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 Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente 

de transformação do mundo em que vive; 

 Identificar relações entre conhecimento cientifica, produção de tecnologia e condição de vida, 

no mundo de hoje e em sua evolução histórica; 

 Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de elementos 

das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no 

aprendizado escolar; 

 Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, matéria, transformação, 

espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

 Saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc., para coleta, 

organização, comunicação e discussão de fatos e informações; 

 Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a construção 

coletiva do conhecimento; 

 Compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovido pela ação 

coletiva; 

 Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, distinguindo usos 

corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem. 

2.6 - OBJETIVOS GERAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Espera-se que ao final do Ensino Fundamental os alunos sejam capazes de: 

• Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e  construtivas com os 

outros, reconhecendo e respeitando características físicas e de desempenho de si próprio e dos outros, 

sem discriminar por caracterizaras pessoais, físicas, sexuais ou sociais; 

• Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e esportivas, 

repudiando qualquer espécie de violência; 

• Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura corporal do 

Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso valioso para a integração entre pessoas e entre 

diferentes grupos sociais; 

• Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, 

alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre a própria saúde e de 

recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva; 

• solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e dosando o 

esforço em um nível compatível com as possibilidades, considerando que o aperfeiçoamento e o 

desenvolvimento das competências corporais decorre de perseverança e regularidade e devem ocorrer 

de modo saudável e equilibrado; 

• Conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que existem nos 

diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são produzidos, 

analisando criticamente os padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito; 

• Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar locais 
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adequados para promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as como uma necessidade 

básica do ser humano e um direito do cidadão. 

2.7 - OBJETIVOS GERAIS DE ARTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

No transcorrer do ensino Fundamental, o aluno poderá desenvolver sua competência estética e 

artística nas diversas modalidades da área de Arte (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro), tanto para 

produzir trabalhos pessoais e grupais quanto para que possa, progressivamente, apreciar, desfrutar, 

valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e culturas produzidos ao longo da história e na 

contemporaneidade. 

Nesse sentido, o ensino de Arte deverá organizar-se de modo que, ao final do Ensino 

Fundamental, os alunos sejam capazes de: 

Expressar e saber comunicar-se em artes mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou coletiva, 

articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir 

produções artísticas; 

Interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes (Artes Visuais, Dança, 

Música, Teatro), experimentando-os e conhecendo-os de modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais; 

Edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético, 

respeitando a própria produção e a dos colegas, no percurso de criação que abriga uma multiplicidade 

de procedimentos  e soluções; 

Compreender e saber identificar a arte como fato histórico contextualizado nas diversas culturas, 

conhecendo respeitando e podendo observar as produções presentes no entorno, assim, como as 

demais do patrimônio cultural e do universo natural, identificando a existência de diferenças nos 

padrões artísticos e estéticos; 

Observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e curiosidade, exercitando a 

discussão, indagando, argumentando e apreciando arte de modo sensível; 

Compreender e saber identificar aspectos da função e dos resultados do trabalho do artista, 

reconhecendo, em sua própria experiência de aprendiz, aspectos do processo percorrido pelo artista; 

Buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato com artistas, documentos, acervos 

nos espaços da escola e fora dela (livros, revistas, jornais, ilustrações, diapositivos, vídeos, disco, 

cartazes) e acervos públicos (museus, galerias, centros de cultura, bibliotecas, fonoteca, videoteca, 

cinematecas), reconhecendo e compreendendo a variedade de produtos artísticos e concepções 

estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias. 

2.8 - OBJETIVOS GERAIS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Os objetivos são orientados para a sensibilização do aluno em relação à Língua Estrangeira pelos 

seguintes focos:  

  o mundo multilíngüe e multicultural em que vive;  

  a compreensão global (escrita e oral);  
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  o empenho na negociação do significado e não na correção. 

 

Ao longo dos quatro anos do ensino fundamental, espera-se com o ensino de Língua Estrangeira 

que o aluno seja capaz de:  

  identificar no universo que o cerca as línguas estrangeiras que cooperam nos sistemas de 

comunicação, percebendo-se como parte integrante de um mundo plurilíngüe e compreendendo o 

papel hegemônico que algumas línguas desempenham em determinado momento histórico;  

 vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma língua estrangeira, no que 

se refere a novas maneiras de se expressar e de ver o mundo, refletindo sobre os costumes ou maneiras 

de agir e interagir e as visões de seu próprio mundo, possibilitando maior  entendimento de um mundo 

plural e de seu próprio papel como cidadão de seu país e do mundo;  

 reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe possibilita o acesso a bens culturais 

da humanidade construídos em outras partes do mundo;  

 construir conhecimento sistêmico, sobre a organização textual e sobre como e quando utilizar a 

linguagem nas situações de comunicação, tendo como base os conhecimentos da língua  materna;  

  construir consciência lingüística e consciência crítica dos usos que se fazem da língua  

estrangeira que está aprendendo;  

  ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer, utilizando-a como meio de acesso 

ao mundo do trabalho e dos estudos avançados;  

  utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder atuar em situações diversas. 

2.9 - OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

 O Ensino Religioso, como área do conhecimento, é diferente de “aula de religião”, catequese, 

ou da escola bíblica, ou ainda de qualquer modo de doutrinação, não pressupondo a adesão e muito 

menos o proselitismo ou a propagação de determinada crença religiosa. Sua especificidade é a 

compreensão do fenômeno religioso como fato cultural e social, bem como uma visão global de 

mundo e de pessoa, promovendo, assim, o respeito às diferenças no convívio social. O objeto de 

estudo do Ensino Religioso é o fenômeno religioso que compreende o conjunto das diferentes 

manifestações no âmbito individual e coletivo.  

 O Ensino Religioso deverá proporcionar elementos para a formação da criança, do jovem e do 

adolescente que lhes possibilitem crescer: 

 na busca do sentido da vida e na DEFESA DA VIDA; 

 na consciência de ser pessoa humana em relação com outras pessoas, com as 

instituições e com a natureza; 

 na consciência crítica e autocrítica; 

 na consciência de que sua ação transformadora na sociedade é importante para a 

construção de relações mais justas e fraternas; 

 na percepção e nas ações éticas; 

CONTEÚDOS: 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

                     Religião e diversidade; 

 História e religiosidade; 

 Funções e valores culturais religiosos; 

 Diversidade religiosa como parte da cultura; 

 Tradição religiosa e ética; 

 Textos sagrados; 

 Cristianismo; 

 Diversidade Cristã – A reforma 

 Pluralismo e diversidade. 

Competências da área de conhecimento 

 Compreensão de que todas as pessoas precisam sentir-se respeitadas e sentir que delas 

se exigem respeito; 

 Atuação compreensiva nas situações cotidianas; 

 Conhecimento e compreensão da tradição religiosa e sua trajetória histórica; 

            Valorização da contribuição das diversas religiões. 

Comentários Gerais: 

 

Embora a transversalidade implique que os conteúdos dos Temas Transversais sejam 

contemplados pelas áreas e não configurem uma aprendizagem à parte delas, todos os temas têm, 

explicitados em seus documentos as seguintes indicações: 

 Conjuntos de conceitos; 

 Procedimentos; 

 Atitudes; 

 Valores. 

Com isso buscou-se garantir que cada tema seja compreendido integralmente, isto é, desde sua 

fundamentação teórica até sua tradução em elementos curriculares. 

Além dessa apresentação, os conteúdos dos Temas Transversais fazem parte dos conteúdos das 

áreas, visando contemplar a amplitude de cada tema mediante sua inserção no conjunto. 

03- COMPONENTES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO 

REGULAR 

 3.1-  LINGUA PORTUGUESA 
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3.2-MATEMÁTICA 
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 3.3-  LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 

 

 

3.4- CIÊNCIAS 
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3.5-  HISTÓRIA 
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3.6- GEOGRAFIA 
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3.7-EDUCAÇÃO FÍSICA 
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3.8-  ARTE 
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4-ENSINO MÉDIO 
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  4.1- OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO MÉDIO: 

  

  Num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e de tão difíceis contradições, 

estar FORMADO para a VIDA significa mais do que reproduzir dados, denominar classificações ou 

identificar símbolos, é necessário estabelecer uma perspectiva para esse nível de ensino que integra, 

numa mesma e única modalidade, finalidades para oferecer de forma articulada, uma educação 

equilibrada, com funções equivalentes para todos os educandos, significa: 

 a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à 

integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa; 

 o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do trabalho, com as 

competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam acompanhar as mudanças que 

caracterizam a produção no nosso tempo; 

 o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica, 

em níveis mais complexos de estudo. 

 

 4.2- INTEGRAÇÃO E SEQUÊNCIA 

Aspecto importante no planejamento e consequentemente no processo pedagógico, é a 

coordenação entre as disciplinas, assim procedendo ao coordenador. Impediria que os componentes 

curriculares se desenvolvam, estando longe do processo pedagógico. 

Além de dar ao aluno a noção de que o conhecimento é um todo em seu conjunto, a coordenação 

entre diversas áreas de estudo ensinará maio motivação e enriquecimento do docente e do alunado 

quando perceberem a integração e a seqüência entre os componentes curriculares, facilitando o ensino, 

o estudo e a aprendizagem. 

Língua Portuguesa – liga-se a todas as disciplinas e deverá permeá-las embasando o trabalho de 

todos os professores. A coordenação de todas as disciplinas com a língua portuguesa facilitarão e 

solucionarão inúmeros problemas de compreensão dos vários conteúdos dos componentes curriculares. 

História e Geografia – disciplinas que por fundirem-se no espaço/tempo, matem afinidades. 

Importantes serão também as integrações entre as áreas do conhecimento: Linguagens e Códigos 

e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, propiciando um trabalho interdisciplinar contextualizado com a formação básica do 

cidadão. 

 

      4.3- ÁREA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações 
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específicas; 

 Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, em situações 

intersubjetivas, que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos dos 

interlocutores; e colocar-se como protagonista no processo de produção/recepção; 

 Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de significação e 

integradora da organização de mundo e da própria identidade; 

 Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para a sua vida. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com 

seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com 

as condições de produção/ recepção ( intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e 

propagação de idéias  e escolhas, tecnologias disponíveis, etc.); 

 Recuperar, pelo estudo, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo, o 

patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo temporal e 

espacial; 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos; 

 Conhecer e utilizar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações, a 

outras culturas e grupos sociais; 

 Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associá-las aos 

conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que se propõem a 

solucionar; 

 Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes meios de 

comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que elas exercem na sua relação 

com as demais tecnologias. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 Considerar a linguagem e suas manifestações como fontes de legitimação de acordos e 

condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão de sentidos, emoções e 

experiências do ser humano na vida social; 

 Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de: 

organização cognitiva da realidade pela construção de significados, expressão, comunicação e 

informação; 

 Respeitar e preservar as manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos sociais, 

em suas esferas de socialização; usufruir do patrimônio nacional e internacional, com as suas 

diferentes visões de mundo; e construir categorias de diferenciação, apreciação e criação; 

 Entender o impacto das tecnologias da comunicação na sua vida, nos processos de 
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produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

 

4.3.1- LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

  REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Confrontar opiniões e pontos  de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal; 

 Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de significação e 

integradora da organização do mundo e da própria identidade; 

 Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes da vida. 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos, mediante 

a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de produção, recepção 

(intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e propagação das idéias e escolhas, 

tecnologias disponíveis); 

 Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário 

coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo 

temporal e espacial. 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus códigos 

sociais, contextuais e lingüísticos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e 

como representação simbólica de experiências humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e agir 

na vida social; 

 entender os impactos das tecnologias da comunicação, em especial da língua escrita, na vida, 

nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

 

CONTEÚDOS 
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4.3.2 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Escolher o registro adequado à situação no qual se processa a comunicação e o vocábulo que 

melhor reflita a idéia que pretende comunicar; 

 Utilizar os mecanismos de coerências e coesão na produção oral e/ou escrita; 

 Utilizar as estratégias verbais e não verbais para compensar as falhas, favorecer a efetiva 

comunicação e alcançar o efeito pretendido em situações de produção e leitura; 

 Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações a 

outras culturas e grupos sociais. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

 Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos 

sociais e/ou culturais; 

 Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/ contextos mediante 

a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições d produção/recepção (intenção, 

época, local, interlocutores participantes da criação e propagação de idéias e escolhas, tecnologias 

disponíveis). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

 Saber distinguir as variantes lingüísticas; 

 Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e sentir de 

quem os produz. 

4.3.3-  EDUCAÇÃO FÍSICA 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade para 

discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias manifestações de movimento e estabelecendo 

uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal; 

 Assumir uma postura ativa nas atividades físicas, e consciente da importância delas na vida do 

cidadão; 

 Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças 

individuais e procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos a que se propôs; 

 Reconhecer na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes de crescimento coletivo, 

dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre diferentes pontos de vista postos em 

debate; 
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 Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física, enquanto objeto de 

pesquisa e área de interesse social e de mercado de trabalho promissor. 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar as 

atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões físicas; 

 Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e frequência, aplicando-as em suas 

práticas corporais; 

 Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-las e 

reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na seleção de atividades 

procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde. 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as 

diferenças de desempenho, linguagem e expressão. 

:  
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4.3.4- ARTE: 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
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REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte (música, artes 

visuais, dança, teatro, artes audiovisuais). 

 Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 

análise estética. 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 Analisar, refletir e compreender os diferentes processos da Arte, com seus diferentes 

instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações socioculturais e históricas; 

 Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos e embasados em 

conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, sociológico, antropológico, semiótico, científico e 

tecnológico, entre outros. 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de Arte – em suas múltiplas 

funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e 

internacional, que se deve conhecer e compreender em sua dimensão sócio-histórica. 

CONTEÚDOS: 
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4.4- ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS 

TECNOLOGIAS 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

DESENVOLVER A CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO 

 

 Ler e interpretar textos de interesse científico e tecnológico; 

 Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, 

ícones...); 

 Exprimir-se oralmente com correção e clareza, usando a terminologia correta; 

 Produzir textos adequados para relatar experiências, formular dúvidas ou apresentar 

conclusões; 

 Utilizar as tecnologias básicas de redação e informação, como computadores; 

 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção, 

análise e interpretação de resultados de processos e experimentos científicos e tecnológicos; 

 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para aperfeiçoamento da leitura, 

da compreensão e da ação sobre a realidade; 

 Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em 

gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações e 
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interpolações e interpretações; 

 Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente 

relacionados a contextos socioeconômicos, científicos ou cotidianos. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREEENSÃO 

 

DESENVOLVER A CAPACIDADE DE QUESTIONAR PROCESSOS NATURAIS E 

TECNOLÓGICOS, IDENTIFICANDO REGULARIDADES, APRESENTANDO 

INTERPRETAÇÕES E PREVENDO EVOLUÇÕES. DESENVOLVER O RACIOCÍNIO E A 

CAPACIDADE DE APRENDER. 

 

 Formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas já anunciadas; 

 Desenvolver modelos explicativos para sistemas tecnológicos e naturais; 

 Utilizar instrumentos de medição e de cálculo; 

 Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema; 

 Formular hipóteses e prever resultados; 

 Elaborar estratégias de enfrentamento das questões; 

 Interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações; 

 Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar; 

 Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais; 

 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e 

utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidades; 

 Fazer uso dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia para explicar o mundo 

natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas; 

 Aplicar as tecnologias associadas às Ciências Naturais na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para a sua vida. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

COMPREEENDER E UTILIZAR A CIÊNCIA, COMO ELEMENTO DE INTERPRETAÇÃO 

E INTERVENÇÃO, E A TECNOLIGIA COMO CONHECIMETO SISTEMÁTICO DE SENTIDO 

PRÁTICO. 

 

 Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e equacionar 

questões sociais e ambientais; 

 Associar conhecimentos e métodos científicos com as tecnologias do sistema produtivo e dos 

serviços; 
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 Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na vida 

humana em diferentes épocas e na  capacidade humana de transformar o meio; 

 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se desenvolveram 

por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico 

com a transformação da sociedade; 

 Entender a relação entre o desenvolvimento de Ciências Naturais e o desenvolvimento 

tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuser e se propõe solucionar; 

 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências Naturais na sua vida pessoa, nos 

processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e da vida social. 

4.4.1- BIOLOGIA 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM BIOLOGIA 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, observados em 

microscópio ou a olho nu; 

 Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia; 

 Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos em estudo; 

 Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, através de textos, 

desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes, etc.; 

 Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, experimento, leitura de texto e 

imagem, entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema biológico em estudo; 

 Expressar dúvidas, ideias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos. 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias em Biologia, elaborando conceitos, 

identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações; 

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

 Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia (lógica interna) na compreensão de 

fenômenos; 

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

 Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a resolução de problemas, 

fazendo uso, quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de dados coletados; 

 Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados, utilizando 

elementos da Biologia; 
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 Utilizar noções e conceitos de Biologia em novas situações de aprendizado  (existencial ou 

escolar); 

 Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos ou processos 

biológicos (lógica externa); 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 Reconhecer  Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da conjunção de 

fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos; 

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

relacionados a aspectos biológicos; 

 Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais por ele 

produzidas no seu ambiente; 

 Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e à implementação 

da saúde individual, coletiva e do ambiente; 

 Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico, 

considerando a preservação da vida, as condições de vida as concepções de desenvolvimento 

sustentável. 

  CONTEÚDOS: 
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 4.4.2-  FÍSICA 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. Compreender manuais de 

instalação e utilização de aparelhos; 

 Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do 

saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si; 

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

tal linguagem. 

 Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, sabendo interpretar 

notícias científicas; 

 Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados. 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar. Identificar 

regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer 

hipóteses, testar; 

 Conhecer e utilizar conceitos físicos. Realizar grandezas, quantificar, identificar parâmetros 

relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas; 

 Compreender a física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos 

tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos; 

 Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos, 

generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões; 

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

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações com o 

contexto cultural, social, político e econômico; 

 Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios 

tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico; 

 Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia; 

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

humana; 

 Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam aspectos 

físicos e/ou tecnológicos relevantes. 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: 
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 4.4.3- QUÍMICA 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

REPRESERNTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas; 

 Compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual; 

 Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química e vice-versa. Utilizar a 

representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas modificações ao longo do 

tempo; 

 Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em Química: gráficos, tabelas e 

relações matemáticas; 

 Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para ao 

conhecimento da Química ( livro, computador, jornais, manuais, etc.); 
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INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

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

empírica); 

 Compreender os fatos químicos dentro de uma visão macroscópica ( lógico-formal); 

 Compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, compreender relações proporcionais 

presentes na Química ( raciocínio proporcional); 

 Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros (classificação, 

seriação e correspondência em Química); 

 Selecionar e utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução 

de problemas qualitativos e quantitativos em Química, identificando e acompanhando as variáveis 

relevantes; 

 Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionado à Química, selecionando 

procedimentos experimentais pertinentes; 

 Desenvolver conexões hipotético-lógicas que possibilitem previsões acerca das transformações 

químicas. 

CONSTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

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

o ambiente; 

 Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural; 

 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da Química e aspectos 

sócio-polpítico-culturais; 

 reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento da 

Química e da tecnologia. 

 

CONTEÚDOS: 
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 4.4.4- MATEMÁTICA 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

REPRESERNTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Ler e interpretar textos em Matemática; 

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

 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem simbólica 

(equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas, etc.) e vice-versa; 

 Exprimir-se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na linguagem matemática, 

usando a terminologia correta; 

 Produzir textos matemáticos adequados; 

 Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos de produção e de 

comunicação; 

 Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

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

 Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema; 

 Formular hipóteses e prever resultados; 

 Selecionar estratégias de resolução de problemas; 

 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta; 

 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 

 Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, fatos conhecidos, 

relações e propriedades; 

 Discutir ideias e produzir argumentos convincentes. 

CONSTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção no real; 

 Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em especial em outras áreas 

do conhecimento; 

 Relacionar etapas da história da Matemática com a evolução da humanidade; 

 Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas limitações e 
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potencialidades. 

 

CONTEÚDOS: 
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4.5. ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Entender a importâncias das tecnologias contemporâneas de comunicação e informação para 

planejamento, gestão, organização e fortalecimento do trabalho de equipe; 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que constituem a identidade 

própria e a dos outros; 

 Compreender a sociedade, suas gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela 

intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como a gente social; e os processos sociais 

como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos; 

 Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do indivíduo, da sociedade 

e da cultura, entre as quais o planejamento, organização, gestão, trabalho de equipe e associá-las aos 

problemas que se propõem resolver; 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de espaços físicos e 

as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos 

e humanos; 

 Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, 

associando-as às práticas diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência 
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em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios econômicos; 

 Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e 

culturais em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo diante de situações 

novas, problemas  ou questões da vida social, política, econômica e cultural; 

 Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Humanas sobre sua vida pessoas, os 

processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social; 

 Aplicar as tecnologias das Ciências Humanas e Sociais na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para a sua vida. 

 4.5.1- FILOSOFIA 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Ler textos filosóficos de modo significativo; 

 Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; 

 Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo; 

 Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição face 

a argumentos mais consistentes. 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciências 

Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais. 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica, quanto em 

outros planos: o pessoal biográfico; o entorno sócio político, histórico e cultural; o horizonte da 

sociedade científico-tecnológica. 
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4.5.2.- GEOGRAFIA 

 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

    REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos,tabelas,etc.), 

considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos espaciais e/ou espacializados; 

 Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográficas e geográfica, como formas de organizar e 

conhecer a localização, distribuição e frequência dos fenômenos naturais e humanos; 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, 

identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território; 

 Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos processos 

de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de trabalho, a incorporação de 

técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais; 

 Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e degradação da vida 

no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a mundialização dos fenômenos 

culturais, econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a natureza, nas diferentes escalas – 

local, regional, nacional e global. 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a sua 

essência, ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes tempos, e os processos 

contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes agentes, que resultam em profundas mudanças na 

organização e no conteúdo do espaço; 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia; 

 Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, 

culturais e políticas no seu “lugar-mundo”, comparando, analisando e sintetizando a densidade das 

relações e transformações que tornam concreta e vivida a realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: 
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 4.5.3- HISTÓRIA 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo o papel 

das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes contextos envolvidos em sua 

produção; 

 Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das categorias 

e procedimentos próprios do discurso historiográfico; 
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INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do tempo 

cronológico, reconhecendo-as como construções culturais e históricas; 

 Estabelecer relações entre continuidade/ permanência e ruptura/transformação nos processos 

históricos; 

 Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do reconhecimento do 

papel do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como sujeito e como produto dos 

mesmos; 

 Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da crítica dos diversos 

“lugares de memória” socialmente instituídos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 Situar contextos ar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia, a 

religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais – nos contextos históricos de sua 

constituição e significação; 

 Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão e/ou 

de simultaneidade; 

 Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos; 

 Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado. 

CONTEÚDOS: 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 

 

4.5.4- SOCIOLOGIA 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as explicações das 

Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as do senso comum; 

 Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das observações e 

reflexões realizadas. 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliando a “visão de 

mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais com os vários grupos sociais; 

 Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa, 

avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de persuasão do consumidor e do 

próprio eleitor; 

 Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos sociais, 

agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto princípio estético, político e ético que 

supera conflitos e tensões do mundo atual. 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Compreender as transformações do mundo do trabalho e o novo perfil de qualificação exigida, 

gerados por mudanças na ordem econômica; 

 Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da cidadania plena, no 

contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, efetivamente, uma reciprocidade de direitos e 

deveres entre o poder público e o cidadão e também entre os diferentes grupos. 

 A CARGA HORÁRIA dos cursos deve ser consultada na MATRIZ CURRICULAR que se 

encontra nos ANEXOS. 

5 – Processo  de  Avaliação 

A – Avaliação do Aluno: 

 A avaliação, compromisso coletivo e responsabilidade desta Unidade Escolar, serão sempre de 

forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos o diagnóstico da situação 

de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular prevista e desenvolvida em cada 

nível e etapa de escolaridade, sempre com o princípio de aprimoramento da qualidade do ensino, com 

vista na retomada do processo ensino-aprendizagem. 

Esta avaliação do processo de ensino e da aprendizagem tem por objetivos: 

- diagnosticar e registrar os progressos de aluno e suas dificuldades; 

- possibilitar que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem; 

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

- fundamentar as decisões do Conselho de Classe/Série quanto à 

necessidade de procedimentos paralelos de reforço e recuperação de aprendizagem, de classificação e 

reclassificação de alunos; 

- orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. 

   A avaliação do processo do ensino-aprendizagem envolve a análise do conhecimento e das 

habilidades específicas adquiridas pelo aluno e também aspectos formativos, através da observação de 

suas atitudes referentes à freqüência às aulas, participação nas atividades pedagógicas e 

responsabilidades com que assume o cumprimento do seu papel.  

 Na avaliação do desempenho dos alunos, os aspectos qualitativos prevalecerão sobre os 

quantitativos. 

Os critérios de avaliação estarão fundamentados nos objetivos específicos de cada componente 

curricular, nos objetivos peculiares de cada curso e nos objetivos gerais de formação educacional que 

norteiam a escola. 

O professor fará o acompanhamento do aproveitamento do aluno, através de uma ficha (Del. 

11/96) ou anotações no seu próprio Diário de Classe (Quadro 11), onde serão registrados fatores que 

incidem sobre o aproveitamento (atenção,  interesse,  participação, etc.).  Nesta  mesma  ficha ou 

quadro 11 do Diário, registra-se  também dificuldades a serem trabalhadas em recuperação paralela ou 

intensiva para que o aluno, família, escola tomem conhecimento, acompanhem para as devidas 

providências. 

Ao final de cada bimestre, o professor terá uma série de instrumentos de avaliação usados ao 

longo do bimestre que lhe servirá de subsídios para continuidade do trabalho e do aproveitamento dos 

alunos. 

 Os resultados das avaliações serão registrados por meio de sínteses bimestrais e finais, em cada 

componente curricular. 

 Os resultados das avaliações serão traduzidos em notas, na escala de  0 (zero) a 10 (dez), que 

identificarão o rendimento dos alunos, na seguinte conformidade: 

  I – 0 a 4   rendimento insatisfatório ( I ); 

  II – 5  a 7     rendimento satisfatório ( S ); 

  III – 8 a  10   rendimento plenamente satisfatório  (PS ). 

 Além da notas, os professores poderão emitir pareceres em complementação ao processo 

avaliatório. 

 Os Conselhos de Classes/Séries  reunir-se-ão bimestralmente e, no final do ano letivo para 

analisar os resultados das avaliações e decidir sobre a promoção, retenção ou encaminhamento dos 

alunos para estudos de recuperação. 

 

   B -  Instrumentos de Avaliação 

- entrega de exercícios 
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- pesquisas 

- trabalhos em grupos 

 -   produção de diversos tipos de textos 

- consulta 

- leituras 

- relatórios 

- auto-avaliação 

- entrega de trabalhos extraclasse 

- participação criativa 

- escrever corretamente 

- trazer material 

- fazer perguntas 

- seminários 

- avaliações escritas e orais 

C- Avaliação Final do Aluno do  E. F. – Ciclo I e  II  

Regime de Progressão Continuada 

A avaliação do aluno ao final do Ciclo I e II, do Ensino Fundamental, deverá ser verificada as 

condições mínimas do aluno de acompanhamento para a série subseqüente: 

A escola assegurará um ano de recuperação de ciclo, ao aluno que não atingir os objetivos 

propostos em mais de três componentes curriculares. 

D – Avaliação Final do Ensino Médio Regular Regime de Progressão Parcial 

A avaliação do aluno ao final de cada termo do ensino médio, que após estudos de reforço e 

recuperação não apresentarem rendimento escolar satisfatório: 

1 – o aluno com rendimento insatisfatório em até 3 (três) componentes curriculares, será 

classificado na série subseqüente, devendo cursar, concomitantemente ou não, estes componentes 

curriculares não dominados. 

- o aluno do período noturno, com rendimento insatisfatório em até três componentes 

curriculares, terá oportunidade de sanar os componentes deficitários sob orientação de estudos. 

2 – o aluno com rendimento insatisfatório em mais de 3 (três) componentes curriculares, será 

classificado na mesma série, ficando dispensado de cursar os componentes curriculares concluídos 

com êxito no período letivo anterior. 

Auto-Avaliação é um instrumento para que o aluno avalie suas potencialidades e defasagens e 

reflita sobre sua conduta e necessidades de mudanças no processo de ensino-aprendizagem, 

acreditando na sua capacidade interna e em si mesmo.  

Conclusão: A avaliação sempre será necessária, tanto para o professor poder acompanhar o 

desenvolvimento do aluno e ajudá-lo em suas eventuais dificuldades, como também nortear o trabalho 

do professor que deve se empenhar para que o aluno aprenda, assumindo o papel de educador e não 
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apenas mero transmissor de conhecimentos. 

A preocupação do professor com o controle do que foi transmitido deve ser deslocado para 

“Porque os meus alunos não estão aprendendo?” O que posso fazer? 

Todos os professores deverão ter essa postura diante da avaliação denominada avaliação 

diagnóstica. Estaremos ao mesmo tempo elevando o grau de conhecimento dos alunos e resgatando a 

sua auto-estima. 

     6 – Projeto de Reforço e Recuperação  Paralela 

     Os alunos terão direitos a estudos de recuperação em todas as 

 disciplinas em que o aproveitamento for considerado insatisfatório. 

 As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela ao longo do ano 

letivo, e em horário diverso às aulas regulares, sob a forma de projetos de reforço e recuperação da 

aprendizagem.  

- As formas de registro das recuperações acima mencionadas serão  

feitas no campo 11 do diário de classe e em fichas específicas para o PRE (Projeto de 

Recuperação Escolar). 

- Através de reuniões, os pais ou responsáveis serão comunicados e 

 conscientizados para melhor articulação dos  envolvidos, objetivando melhor aproveitamento do 

aluno. 

- Para os alunos que demonstrarem impossibilidade de prosseguir 

 estudos em nível subseqüente, será admitido ao final do ciclo I e II, um ano de programação 

específica de recuperação de componentes curriculares do ciclo I e II respectivamente. 

-  Os  conteúdos  trabalhados  serão  aqueles  que  os  alunos  apresentam  maiores dificuldades. 

Na área de Língua Portuguesa, priorizar sempre a leitura, a interpretação e produção de variados tipos 

de textos. Em Matemática, desenvolver atividades práticas que estimulem as habilidades com as quatro 

operações e o raciocínio lógico, através de atividades relacionadas à vivência do aluno. 

 A recuperação do aluno implicará em atendimento individualizado, trabalhos diversificados, 

utilização dos recursos disponíveis na sala de informática, jogos lúdicos, textos variados abrangendo 

conteúdos de História, Geografia e Ciências para leitura e interpretação de acordo com os objetivos 

que se pretendem atingir conforme planos de recuperação e reforço elaborados pelos professores. 

  A - Critérios de Agrupamentos de Alunos e Formação de Turmas: 

- Os alunos serão agrupados por série ou  disciplinas de acordo com 

 o grau de dificuldades diagnosticadas. 

- Haverá rotatividade dos alunos conforme necessidades detectadas 

 ou sanadas. 

    B - Acompanhamento e Controle: 

 O projeto de recuperação e reforço será indispensável para corrigir desvios ou insucessos 

constatados no processo ensino-aprendizagem e avaliação. 

 O professor da classe e ou série, atuará diretamente na orientação das atividades de recuperação 
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e reforço, com a colaboração da coordenação em ação conjunta com a direção, assessorando todo o 

projeto, desde a preparação de aulas, aproveitamento de conteúdos, assiduidade, e até rotatividade dos 

alunos e especialmente com a colaboração da família que será conscientizada através de um trabalho 

sistemático pela equipe de direção. 

 O professor  coordenador estará acompanhando o desenvolvimento das atividades em sala de 

aula. 

 O trabalho a ser desenvolvido com os concluintes do ciclo I e II, que foram promovidos com 

recomendação de reforço, será feito a risca a ficha preenchida pelo professor da recuperação de férias e 

dos Conselhos de Classes que aprovaram estes alunos. Serão desenvolvidos  atividades e projetos com 

todo material diversificado que tem na escola – fita de vídeos, material de aceleração, livros 

paradidáticos, avaliações do SARESP – será um trabalho coletivo. As aulas serão preparadas nas 

HTPCs em contato com os professores da classe e interdisciplinarmente, atendendo  o aluno  de forma 

plena. 

   C - Procedimentos Avaliatórios: 

 A avaliação será contínua, observando sempre o desenvolvimento do aluno nas atividades 

desenvolvidas na sala de aula. Haverá uma ficha de acompanhamento e verificação da evolução e 

aprendizagem do aluno. 

   D - Carga Horária: 

 A Unidade Escolar desenvolverá de acordo com a Resolução em vigor, a carga horária 

necessária ao projeto, conforme as necessidades das turmas. 

VI - DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

    A- Classificação e Reclassificação: 

 A organização da vida escolar visa garantir a regularidade da vida escolar do aluno, assim 

como o acesso, a permanência e a progressão nos estudos. 

  B - Matrícula e Ingresso 

A matrícula do aluno será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável, ou do próprio 

candidato, quando maior de idade, observada as normas, as diretrizes para atendimento da demanda 

escolar e os critérios de classificação e reclassificação, a partir da 2ª série do ensino fundamental e 

Ensino Médio. 

 B1 - Por Classificação: 

  Através da progressão continuada, no ensino fundamental, a partir do final da 2ª série, durante o 

ciclo I e II; 

  Por promoção, ao final do ciclo I e II do ensino fundamental, e ao final de cada série para o 

ensino médio. 

  Por promoção e retenção parcial; 

   Por transferência, para candidatos de outras escolas do país ou do exterior; 

   Por aprovação, mediante avaliação feita pela escola para alunos sem comprovação de estudos 

anteriores, observados o critério de idade e outras exigências específicas do curso. 

  Os alunos das séries intermediárias do ciclo I e II do Ensino Fundamental serão promovidos 

quando apresentarem rendimento satisfatório e freqüência igual ou maior que 75%; já os alunos 
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que apresentarem freqüência inferior a 75%, e rendimento escolar satisfatório terão direito à 

compensação de ausências; para os alunos com menos de 75% de freqüência  e rendimento escolar 

insatisfatório em mais de três componentes curriculares serão considerados retidos (classificados na 

mesma série). 

  Quando o aluno for proveniente de outra unidade escolar e houver discrepância entre os 

componentes dessa escola e os de origem, o aluno poderá ser submetido a estudos de adaptação. 

  B2 - Por Reclassificação: 

 A reclassificação do aluno, em série mais avançada, através da correspondência idade/série e a 

avaliação de competência nas matérias da base nacional comum ocorrerá a partir de: 

- Proposta apresentada pelos professores do aluno, com base nos resultados de avaliação 

diagnóstica; 

- Solicitação do próprio aluno, ou de seu responsável, mediante requerimento dirigido ao diretor 

da escola; 

Para alunos da própria escola, a reclassificação ocorrerá até o final do primeiro bimestre letivo e, 

para alunos recebidos por transferência ou oriundos de país estrangeiro, até o final do terceiro bimestre 

letivo. 

O aluno poderá ser reclassificado, em série mais avançada, com defasagem de conhecimento, ou 

lacuna curricular de séries anteriores, desde que possa suprir essa defasagem através de atividades de 

reforço, recuperação, adaptação de estudos, ou ainda pela adoção do regime de progressão parcial no 

ensino médio. 

Caberá aos Conselhos de Classe e Série, estabelecer outros procedimentos para: 

- matrícula, classificação e reclassificação de alunos; 

- estudos e atividades de recuperação e dependência, conforme cartilha da Organização do 

Ensino na Rede Estadual; 

- adaptação de estudos; 

- avaliação de competências; 

- aproveitamento de estudos. 

 C - Freqüência e Compensação de Ausências 

 A escola fará o controle sistemático da freqüência dos alunos às atividades escolares, através 

dos diários de classe e, bimestralmente, adotará medidas necessárias para que os alunos possam 

compensar as ausências que ultrapassem o limite de 20% do total das aulas dadas. 

As atividades de compensação de ausências serão programadas, orientadas e registradas pelo 

professor da classe ou disciplina, com a finalidade de sanar as dificuldades de aprendizagem 

provocadas pela freqüência irregular às aulas. 

As atividades de compensação de ausências serão oferecidas aos alunos que tiverem suas faltas 

justificadas, nos termos da legislação vigente e de acordo  com a  decisão do  Conselho de Escola, 

depois  de  analisar  e  decidir  sobre os pedidos de justificativas do aluno, requerida pelos pais ou 

responsável, ou pelo próprio aluno, quando maior de idade. 

No final do ano letivo, a porcentagem de freqüência será calculada sobre o total de horas letivas, 

exigida a freqüência mínima de 75% para promoção, sendo que poderá ser reclassificado o 
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aluno que, no período letivo anterior, não atingir a freqüência mínima exigida. 

 D – Adaptação: 

 No caso de diversidade entre o currículo das séries anteriores do mesmo grau, já cursado pelo 

aluno na escola de origem e os previstos para as mesmas séries da escola de destino, o aluno 

transferido será submetido a processo de adaptação nos termos da Deliberação CCE n º 15/85. 

  E - Processo de Integração do Aluno na Escola: 

Fazer com que a escola seja atraente e motivadora, que seu ambiente seja aconchegante, que o 

adolescente sinta um clima de amabilidade por parte de todos os funcionários, que o vínculo professor-

aluno seja fortalecido no dia-a-dia para que ela adquira segurança e não tenha medo de errar. 

Dar ao aluno atividades como jogos, brincadeiras, dramatizações, gincanas, tudo que favoreça a 

integração do aluno. 

A escola deve propiciar ao aluno um ambiente em que ele se expresse com espontaneidade. 

  F - Critérios Para o Agrupamento de Alunos: 

 Os alunos foram agrupados de acordo com as dificuldades  e o espaço físico da escola. 

 Todas as classes são heterogêneas, onde os mais favorecidos sócio-culturalmente, trocam e 

vivenciam novas experiências, com os menos favorecidos, ajudando-se mutuamente no ensino-

aprendizagem. 

  G - Apoio à Freqüência Regular e à Aprendizagem 

  Há participação dos professores nas HTPCs, se aprimorando  através de leituras, troca de 

experiências e análise dos problemas de aprendizagem, agrupados por áreas do conhecimento. 

  A escola tem trabalhado na conscientização dos pais para a freqüência regular dos alunos, o que 

permitirá que o ensino-aprendizagem atinja níveis satisfatórios através das instituições auxiliares com 

o pessoal envolvido, contribuindo para suprir as carências  afetivas e materiais dos alunos, conforme as 

suas competências. 

  H - Acompanhamento do Desempenho dos Profissionais: 

Acompanhar o profissional e os avanços adquiridos pelos alunos relativos ao desempenho em 

todas as disciplinas. 

Fazer reuniões após avaliação, para uma auto-avaliação dos profissionais e mudanças de postura, 

caso haja, desempenho insatisfatório dos alunos. Comparar a cada bimestre as deficiências existentes e 

criar através dos recursos pedagógicos existentes, condições favoráveis ao enriquecimento do processo 

do ensino-aprendizagem. 

Garantir a unidade de ação do plano de gestão e a integração  dos diferentes projetos e seus 

resultados. 

I - Critérios para o Acompanhamento, Controle  e Avaliação 

da Execução do Plano Escolar: 

- Reunião semanal da equipe de direção para avaliação de trabalhos  

realizados na semana anterior, para replanejamento e planejamento de novas atividades; 

- Reunião bimestral com o Conselho de Escola, APM e Grêmio 
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 Estudantil, sob a presidência da direção e coordenação, para a análise dos trabalhos realizados e 

levantamento de sugestões que possibilitem a melhoria do processo pedagógico em andamento; 

- Organização de gráficos do desempenho escolar dos alunos e 

 utilização dos mesmos pelos professores para  reorganização  de  suas  atividades,  observando 

pontos de estrangulamento e adaptação, como as passagens da 4ª série/5º ano para a 5ª série/6º ano e 

da 8ª série/9] ano para a 1ª série do Ensino Médio, quando vão para outra Unidade Escolar. 

- Acompanhamento da execução das ações e projetos da escola, 

 através de reuniões bimestrais da direção, coordenação e professores no preenchimento de 

fichas de acompanhamento da situação do aluno. 

- Elaboração de questionário e utilização dos mesmos, visando a  

avaliação; 

a- do desempenho dos professores no seu trabalho em sala de aula; 

b- do desempenho dos funcionários e seu relacionamento com os alunos; 

c- da equipe de direção; 

d- do clima de relação no trabalho dos adultos entre si e destes com os alunos; 

e- da integração dos alunos no universo escolar; 

f- da utilização dos recursos disponíveis. 

Participantes: 

- Diretor de Escola; 

- Vice-diretor de  Escola; 

- Coordenação. 

VII - PLANO DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS QUE COMPÕEM A 

ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA ESCOLA 

A –  Núcleo de Direção 

A direção, como instância líder e articuladora do trabalho da equipe escolar, tem a 

responsabilidade de  coordenar e executar o planejamento, organizar, avaliar a integração de todas as 

atividades desenvolvidas no âmbito da Unidade Escolar. Para isso, terá de saber ouvir, dialogar, 

trabalhar e discutir até chegar a um consenso do que vai ser construído coletivamente e, a partir daí, ser 

o pólo de coordenação de todas as atividades desenvolvidas. 

Cabe, também à direção, coordenar a construção de diretrizes da instituição como um todo e 

atuar para promover as condições básicas essenciais para que, tais diretrizes, possam efetivamente sair 

do papel e transformarem-se em realidade, a fim de que o projeto se construa, tendo sempre como 

objetivo, a melhoria da qualidade do ensino. 

Não cabe à direção planejar e impor seu planejamento sobre os outros, mas sim coordenar a 

decisão coletiva da equipe escolar e viabilizar a realização das ações propostas, além das providências 

para pôr em prática o plano de curso, a organização da escola e coordenar o plano de trabalho da 

coordenação. É preciso que o diretor tenha uma visão crítica, analisando pontos de estrangulamento, 

sugerindo novos direcionamentos e, principalmente, avaliando o desempenho de suas funções.  
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Cabe também à direção elaborar o programa de gerenciamento, isto é, traduzir o rol de 

atribuições de cada elemento da equipe escolar, coordenar, acompanhar e avaliar todas as atividades 

envolvidas na UE. 

A Direção da Escola exercerá suas funções objetivando garantir: 

- a elaboração e execução da proposta pedagógica; 

- a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros; 

- o cumprimento dos dias letivos e horas de aula estabelecidas; 

- a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos; 

- os meios para o reforço e recuperação da aprendizagem dos alunos; 

- a articulação e integração  da escola com as famílias e a 

 comunidade; 

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

como sobre a execução da proposta pedagógica; 

- a comunicação ao Conselho tutelar dos casos de maus-tratos envolvendo alunos, assim como de 

casos de evasão escolar e reiteradas faltas, antes que estas atinjam o limite de 25% das aulas previstas 

e dadas. 

- desenvolvimento das atividades gerais e específicas, que integram a direção da escola durante o 

ano letivo. 

Em relação às seguintes competências específicas: 

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

educacional da Secretaria da Educação e as deliberações do Conselho de Escola; 

- articular e promover a execução do  Plano de Gestão junto ao Conselho de Escola e encaminhá-

lo à Diretoria de Ensino para homologação; 

- autorizar a matrícula e transferência de alunos; 

- estabelecer horários de aulas e de expediente da secretaria e da biblioteca; 

- assinar, juntamente com o Secretário de Escola todos os documentos relativos à vida escolar 

dos alunos, expedidos pela escola; 

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

- presidir solenidades e cerimônias da escola; 

- decidir sobre a utilização do prédio escolar ou de suas dependências 

 para outras atividades que não as de ensino, mas de caráter educacional, respeitados os critérios 

estabelecidos pelo Conselho de Escola; 

- encaminhar o estatuto da Associação de Pais e Mestres ao órgão competente para o devido 

registro. 

Em relação às atividades gerais: 

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

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



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

EE FERNANDO BARBOSA LIMA 
Avenida dos Bicudos, 420 

Fone(17) 3442-1998 - CEP - 15600-000 – Fernandópolis/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 

 

- expedir determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços; 

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

funcionário ou servidor subordinado; 

- delegar competências e atribuições a seus subordinados, assim como designar comissões para 

execução de tarefas especiais; 

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

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

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

escola. 

Em relação à administração de pessoal: 

- dar posse a funcionários subordinados; 

- conceder prorrogação de prazo para posse dos funcionários e para exercícios dos funcionários e 

servidores; 

- convocar pessoal docente para optar por jornada de trabalho nos termos da legislação 

pertinente; 

- autorizar o gozo de férias regulamentares dos funcionários; 

- propor ou dispensar docente para a função de Vice-Diretor de Escola 

 ou submeter essa Deliberação ao Conselho de Escola, quando o docente for de outra Unidade Escolar; 

- designar docente da escola à função de Professor-Coordenador nos termos da legislação 

pertinente; 

- propor a designação de funcionário ou servidor: 

a- para o exercício de substituição remunerado; 

b- para responder pelo expediente de unidade subordinada. 

- indicar funcionários ou servidores para a zeladoria da escola e submeter ao Conselho de Escola; 

- determinar a instauração de sindicância; 

- aplicar penas de repreensão e suspensão limitada a 15 dias; 

- propor a nomeação ou admissão de pessoal; 

- propor, quando for o caso, modificações nos horários de trabalho dos funcionários e servidores; 

- autorizar o gozo de licença-prêmio dos funcionários; 

- expedir guia de inspeção de saúde e conceder licença, observada a legislação pertinente e a 

vista do parecer do órgão competente, nas seguintes hipóteses: 

a- ao funcionário e servidor para tratamento de saúde; 

b- ao funcionário e servidor por motivo de doença em pessoa da família; 

c- ao funcionário e servidor quando acidentado no exercício de suas atividades ou atacado de 

doença profissional; 

d- ao funcionário e servidor, compulsoriamente, como medida profilática; 
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e- ao funcionário e servidor gestante; 

f- ao funcionário e servidor, nos termos da Lei Complementar n º 367, 

 de 14 de dezembro de 1984. 

Em relação à administração de material e financeiro: 

- autorizar a requisição de material permanente e de consumo; 

- indicar funcionário ou servidor para receber as verbas de material de consumo e despesas de 

pronto pagamento, e controlar sua aplicação, quando for o caso; 

- encaminhar mensalmente ao Conselho de Escola informes sobre a aplicação dos recursos 

financeiros; 

Em relação às competências comuns ao Diretor de Escola e ao Secretário de Escola,  em suas 

respectivas áreas de atuação: 

- Participar dos processos de: 

a- identificação das necessidades de recursos humanos; 

b- identificação das necessidades de treinamentos e desenvolvimento  

de recursos humanos; 

c- avaliação do desempenho do sistema. 

- cumprir ou fazer cumprir os prazos para encaminhamento de dados, informações, relatos e 

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

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

- controlar a freqüência diária dos funcionários e servidores diretamente subordinados e atestar a 

freqüência mensal; 

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

vigente; 

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

- avaliar o desempenho dos funcionários e servidores que lhe são mediata ou imediatamente 

subordinados. 

Em relação a outras atribuições 

- organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola; 

- subsidiar o planejamento educacional; 

- elaborar e  coordenar as ações anuais da escola; 

- assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos 

 regulamentos, diretrizes e normas emanadas da administração superior; 

- zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; 

- promover o contínuo aperfeiçoamento dos recursos físicos, materiais e humanos da escola; 

- assegurar a inspeção periódica dos bens patrimoniais, solicitar baixa dos inservíveis e colocar 
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os excedentes à disposição de órgãos superiores; 

- promover a integração escola-família-comunidade; 

- submeter à apreciação do Conselho de Escola matéria pertinente à deliberação desse colegiado; 

- propiciar condição para a elaboração do estatuto do Grêmio 

 Estudantil, de conformidade com as diretrizes da secretaria e submetê-lo à homologação de 

autoridade competente. 

A1 - Estratégias do Núcleo de Direção: 

 O acompanhamento das atividades escolares será feito de forma sistemática através de: 

- reuniões com todos os professores da UE.; representantes do Grêmio Estudantil, Conselho de 

Escola e APM, sempre  que necessário; 

- através do Conselho de Classe/série, nos finais de cada bimestre, será sempre um momento de 

grande reflexão da prática pedagógica analisando os resultados das avaliações; 

- visitas nas salas de aula conversando diretamente com os alunos; 

- reuniões diariamente com a coordenação; 

- participação nos cursos de aperfeiçoamento dos docentes e HTPCs 

 sempre que possível; 

De forma assistemática o acompanhamento será feito através da observação: 

-  postura dos docentes em relação ao aluno, ao ensino, a pesquisa e ao estudo; 

-  compromisso perante as reuniões das HTPCs e reuniões pedagógicas; 

-  engajamento da Proposta Pedagógica da Escola; 

- no envolvimento  com o desenvolvimento dos projetos; 

-  comportamento e envolvimento dos alunos em relação ao professor e a escola; 

-  relacionamento entre professor-aluno, professor-funcionário, funcionário-aluno e escola-

comunidade. 

Cabe também a equipe de direção assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como 

dos  regulamentos, diretrizes e normas emanadas da administração superior, assim como, prever os 

recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para atender as necessidades da escola a curto, 

médio e longo prazo, e ainda: 

- promover contínuo aproveitamento dos recursos humanos, físicos e materiais da escola; 

- promover a integração escola-família-comunidade; 

- desenvolver um bom relacionamento entre o corpo docente e administrativo; 

- conversar com o profissional que não estiver cumprindo satisfatoriamente suas funções; 

- promover a melhoria dos padrões de ensino através da recuperação paralela e contínua; 

- assegurar a eficiência do desempenho do professor, propondo novas técnicas e procedimentos, 

incentivando à leitura e aprofundamento dos estudos dos PCNs – Propostas Curriculares Nacionais – 

Revistas Nova Escola e demais artigos que ora chegarem a Unidade; 
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- resolver junto com o Conselho de Escola problemas graves de comportamento inadequado dos 

alunos. 

A2 – Avaliação 

 A avaliação é um instrumento subsidiário da construção do projeto e da ação, ou seja, é uma 

crítica de percurso na ação. Enquanto o planejamento dimensiona o que se vai construir, a avaliação 

subsidia essa construção porque fundamenta novas decisões. A avaliação não será apenas uma função 

executada em ocasiões formais (balanço geral do que foi feito no final do ano), mas realizada no 

decorrer de cada trabalho, servindo para redirecionar as ações. 

 Organizar equipes, delegar competências é fundamental para o sucesso da ação educativa. A 

administração não é privilégio de uma pessoa, mas função que se reparte entre todos os participantes 

do empreendimento, sob a liderança do diretor. 

 Ao compartilhar as responsabilidades pela gestão da escola com professores, alunos e pais, o 

diretor não está abrindo mão de sua liderança e sim exercitando a democratização num processo de 

educação política, em que todos os envolvidos crescem como cidadãos. 

B - Vice Diretor de Escola:  

Atribuições do Vice-diretor de Escola, além de outras previstas na legislação: 

I  – responder pela direção da escola no horário que lhe é confiado assegurando o bom 

andamento dos trabalhos desenvolvidos; 

II  – substituir o Diretor de Escola em suas ausências e impedimentos; 

III – assessorar o Diretor de Escola no desempenho das atribuições que lhe são próprias e nas 

necessidades do dia-a-dia; 

IV – participar da elaboração do Plano de Gestão e projetos da escola com relação às Propostas 

Curriculares Nacionais e Temas 

 Transversais, assim, acompanhar junto com o P.C.P. as reuniões de planejamento e HTPCs 

destinadas à elaboração, pelos professores, dos 

 Planos de Ensino de cada área, visando o bom desempenho pedagógico realizado e que melhora 

a cada ano; 

V – acompanhar e controlar a execução das programações relativas a atividades de apoio 

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

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

e equipamentos de escola, para que haja um ambiente   limpo e seguro para a clientela escolar e 

professores, no andamento e na realização do ensino-aprendizagem, higiene, segurança, apoio 

administrativo, apoio pedagógico em toda a vida escolar; 

VII – junto com o Diretor de Escola e o P.C.P. zelar pelo cumprimento do Regimento Interno da 

Escola em seu potencial e fazer cumprir, cada vez mais, em prol da melhoria do  ensino-aprendizagem, 

o Plano de Gestão da Escola; 

VIII – participar, como integrante do Conselho de Escola, dos estudos e deliberações que afetam 

o processo educacional; 

IX – participar dos Conselhos de Classes, para ter conhecimento dos trabalhos realizados e 

problemas a serem resolvidos, junto com alunos, professores, pais, coordenação, direção e 
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comunidade. 

C - Plano de Trabalho dos Professores Coordenadores Pedagógicos 

I- IDENTIFICAÇÃO:- 

- Professora:- Alesandra Cristina Tomin Luz 

- PEB-II-  Efetivo em outra Unidade Escolar 

- Licenciatura:- Português 

- Tempo de trabalho no Magistério:- 15  anos 

- Trabalho com os professores em HTPCs:- 05  horas 

- Trabalho individual:- 35 horas ou coletivamente quando for necessário. 

- Professor:- Lourival Félix da Silva 

- PEB-II-  Efetivo em outra Unidade Escolar 

- Licenciatura:- Geografia 

- Tempo de trabalho no Magistério:- 16  anos 

- Trabalho com os professores em HTPCs:- 06  horas 

- Trabalho individual:- 34 horas ou coletivamente quando for necessário 

II- OBJETIVOS  

a- Através do compromisso assumido, desenvolver um trabalho coletivo com professores e 

direção, reforçando o entrosamento professor-aluno, aluno-escola, escola-comunidade e escola-

aprendizagem, buscando a melhoria da qualidade do ensino, através da adaptação e dinamização dos 

conteúdos, para atender de forma sistemática as necessidades dos nossos alunos, principalmente aos 

alunos trabalhadores do curso noturno, na solução de problemas que englobam evasão, retenção e 

indisciplina em sala-de-aula, diminuindo o índice de tais inconveniências, com o objetivo de que os 

educandos mantenham o nível de escolaridade terminal de forma proveitosa, preparando-os para 

integrarem-se no tríplice universo do mundo atual, como cidadão crítico, consciente e humanizado, 

integrado ao mundo da cultura, do trabalho e na reconstrução do saber e do saber fazer, garantindo o 

pleno exercício da cidadania; 

b- Criar e acompanhar uma sistemática de controle das atividades pedagógicas da escola, 

propiciando e reforçando sempre as relações afetivas e de relacionamento entre toda a comunidade 

escolar; 

c- Através de um acompanhamento individual das classes/séries/termo, solucionar problemas de 

diferenças entre elas, acompanhando a freqüência e o desempenho dos alunos quanto à participação e o 

aproveitamento nos estudos, e conscientização enquanto seres humanos atuantes no processo histórico 

e cultural da humanidade; 

d- Promover e acompanhar a recuperação paralela e contínua, assim como os estudos de reforço, 

auxiliando professores e alunos, sempre com o objetivo de diminuir a retenção e evasão, 

proporcionando ainda, um real aprendizado para todos os alunos; 

e- Auxiliar e acompanhar atividades e programações do Grêmio Estudantil, visando uma maior 

participação por parte dos educandos, nas tomadas de decisões no que diz respeito a conhecimentos e 
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esclarecimentos, assim como, abertura de espaço para tais atividades, tornando a escola aberta e 

afetiva para todos; 

f- Incentivar o trabalho coletivo dos professores no processo ensino-aprendizagem, a partir de 

um espaço pedagógico eficaz, compromissado por todos, proporcionando-lhes auxílio  e condições 

para a troca de idéias, experiências e preparo de atividades que serão essenciais na solução dos 

problemas diagnosticados, sempre num clima democrático e participativo; 

g- Democraticamente engajar todos os professores na perspectiva construtivo-interacionista, de 

acordo com estudos e reflexões, tendo como objetivo principal à melhoria do ensino-aprendizagem, 

constante na Proposta Pedagógica da Escola, baseada na nossa realidade escolar; 

h- Promover e acompanhar um trabalho interdisciplinar para que os educandos consigam 

perceber a importância de todas as disciplinas, tornando-se assim, agentes do processo ensino-

aprendizagem a partir das suas experiências de vida; 

i- Através da organização dos alunos nas classes, colocar à disposição dos professores e alunos 

todo o material pedagógico necessário disponível, em sala-de-aula, para que o ensino se faça de forma 

concreta e proveitosa, visando assim, diminuir a indisciplina, a evasão e principalmente a retenção, 

tornando os alunos mais participativos e atuantes no processo de aprender a construir o seu próprio 

saber; 

j- Acompanhar e auxiliar os professores das turmas de Reforço/Recuperação, visando o total 

aproveitamento dos estudos pelos alunos participantes, sempre com o objetivo de garantir condições 

para que um bom trabalho seja realizado, de acordo com as necessidades dos alunos; 

k- Fazer um trabalho junto aos pais para o engajamento deles junto ao acompanhamento dos 

estudos dos filhos, assim como nas tomadas de decisões junto aos propósitos da nossa escola. 

 

C1- Atividades dos Professores Coordenadores Pedagógico 

1- Organizar e coordenar reuniões com o corpo docente e a direção para discutir e solucionar 

problemas quanto:- 

a- aproveitamento do ensino-aprendizagem; 

b- relacionamento em sala-de-aula; 

c- evasão, retenção e indisciplina; 

d- conferir planos de ensino e diários de classes para diagnosticar o desenvolvimento dos 

conteúdos propostos; 

e- promover a troca de experiências entre os docentes de uma mesma série, com o objetivo de 

adequar os conteúdos e os procedimentos de ensino à realidade dos educandos; 

f- auxílio aos professores no processo pedagógico, visando a nossa clientela e seus anseios, 

adequando conteúdos e preparo de aulas dinâmicas e motivadoras com o uso de recursos materiais e 

humanos da Unidade Escolar e da Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino; 

2- Pesquisar as causas da evasão e repetência escolar, propondo soluções através da 

conscientização dos educandos para a importância dos estudos, e o replanejamento e reflexão dos 

docentes referentes aos conteúdos trabalhados em sala-de-aula. 

3- Visitar periodicamente as salas-de-aulas para conhecer e se relacionar com os alunos, e:   
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a- detectar os anseios profissionais futuros dos educandos; 

b- esclarecer e estimular os alunos quanto à necessidade de continuidade dos estudos; 

c- dar ciência aos alunos dos seus direitos e deveres para um melhor aproveitamento nos estudos, 

como: freqüência, notas, relacionamento, respeito mútuo, espírito de coletividade, participação ativa e 

democrática nas decisões estudantis, etc.; 

4- Acompanhar as atividades do dia-a-dia, como: 

a- auxílio aos professores novos e substitutos: 

b- acompanhar diariamente o trabalho dos professores quanto ao processo ensino-aprendizagem; 

c- acompanhar e controlar a freqüência dos alunos para que os mesmos tenham um bom 

aproveitamento dos conteúdos desenvolvidos em sala-de-aula. 

d- elaborar gráficos para acompanhar as notas dos alunos e conseqüentemente suas freqüências, 

por bimestre e durante todo o ano letivo; 

e- elaborar relatórios das atividades e dos eventos da escola, que tenham como objetivo, 

solucionar problemas de relacionamento, respeito, afetividade, integração, coletividade e melhoria do 

ensino-aprendizagem; 

f- rol das faltas dos professores com antecedência dos avisos, para que os alunos tenham todas as 

aulas do período, através de professores substitutos; 

g- atuar como elemento de ligação entre os alunos e professores, com o objetivo de propiciar um 

bom relacionamento escolar e conseqüentemente, um melhor rendimento no processo educativo; 

h- integrar as áreas e acompanhar todo o trabalho desenvolvido semanalmente nas HTPCs; 

i- garantir a utilização adequada dos espaços físicos da escola como, sala de vídeo, quadra, 

biblioteca, hasteamento e arriamento das Bandeiras; 

j- estabelecer juntamente com a equipe de professores um processo de avaliação, que tenha  o 

sentido de acompanhamento contínuo da aprendizagem e do desempenho dos alunos, obtidos nas 

avaliações internas, para fins de replanejamento. 

5- Trabalho Individual do Professor-Coordenador:- 

a- estudos e leituras complementares; 

b- seleção de materiais:- textos, fitas de vídeos, livros, recortes de jornais e revistas, jogos, etc.; 

c- organizar a pauta das reuniões com os professores nas HTPCs; 

d- gravar programas da TV Escola, para uso dos professores e dos alunos; 

e- assistir vídeos para elaboração de um roteiro de trabalho a ser desenvolvido junto aos 

professores; 

f- entrosamento  com coordenadores de outras escolas para troca de experiências e resolução de 

problemas comuns; 

g- dar  assistência  aos alunos quando estes precisarem, com materiais, diálogos, informações, 

conselhos, etc.; 

h- preparar e organizar horário dos alunos que necessitam de atividades de reforço, recuperação e 
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compensação de ausências; 

i- assessorar trabalhos de conselhos de classes / séries e reuniões pedagógicas; 

j- dar  atendimento aos pais quando estes procurarem a escola; 

l- elaborar horário de aulas para o ano letivo, sempre como meta principal de proporcionar aos 

alunos e professores, um horário propício com a realidade da comunidade escolar; 

m- elaborar e acompanhar junto com a direção as fichas individuais dos alunos do ensino 

fundamental, ciclo I e II; 

n- acompanhar e controlar os trabalhos e estudos de adaptações que os alunos necessitarem; 

6- Acompanhamento e Avaliação:- 

a- do desenvolvimento do projeto de ensino de cada disciplina através de: 

- diálogo constante com os professores; 

- observação das atividades desenvolvidas no dia-a-dia; 

- análise dos resultados obtidos, junto com a direção e professores; 

- proposta de solução para as dificuldades encontradas; 

- observação da mudança de comportamento dos alunos. 

b- Levantamento dos problemas comuns quanto a:- 

- defasagem de aprendizagem; 

- dificuldades de relacionamento em sala-de-aula; 

- evasão por falta de recursos financeiros na aquisição de material didático; 

- acompanhamento diário do trabalho do professor, bem como das avaliações que mostrem o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos educandos. 

7- Auxiliar e acompanhar os docentes e a direção na elaboração e execução dos planos de 

reforço e recuperação em horários diversos daquele que o aluno está matriculado. 

8- Acompanhar e coordenar os mecanismos de reforço e recuperação que constam nos planos 

dos docentes, por disciplinas e/ou áreas, para solucionar problemas de evasão, repetência, indisciplina 

e dificuldades de assimilação, oferecendo oportunidades diversificadas de aprendizagem, através de 

metodologias e estratégias inovadoras. 

9- Acompanhar e auxiliar os professores na elaboração dos planos de ensino, pesquisando 

sempre a realidade da nossa clientela e seguindo a Proposta Curricular de cada disciplina (CENP e 

PCNs). 

10- Junto com a direção, acompanhar, auxiliar e coordenar os planos de ações, contidos no Plano 

Diretor para sanar dificuldades de Comunicação e Expressão, de desenvolvimento do raciocínio lógico 

(Xadrez), para que todos consigam aprender e assimilar os conteúdos desenvolvidos; assim como 

acompanhar e auxiliar excursões propostas nos planos de ensino dos professores, para proporcionar 

aos educandos um conhecimento real dos fatos. 

11- Assistir, gravar e divulgar entre os professores os programas pertinentes  da TV Escola. 

12- Elaborar, acompanhar e vistar as fichas individuais dos alunos, junto com a direção. 
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13- Atendimento aos alunos, pais, professores e comunidade em geral, no que diz respeito ao 

ensino e tomadas de decisões do Conselho da Escola. 

C2 -  Utilização das HTPCs 

Leituras, debates, reflexões e troca de idéias sobre as Propostas Curriculares, Práticas 

Pedagógicas, Livros Idéias da CENP, Parâmetros Curriculares Nacionais, textos de relacionamento e 

práticas em sala de aulas, conteúdos e temas diversos, relacionados ao processo ensino-aprendizagem, 

para elaboração de estratégias no desenvolvimento dos projetos especiais e como referencial na 

elaboração dos planos de curso e de ensino; 

a- Estudos por áreas e/ou séries, visando a integração dos colegas na nova proposta de 

trabalho, bem como, desenvolvendo a criatividade para implementar novas técnicas e programas com 

aulas motivadoras, visando a construção coletiva do projeto educacional; 

b- Troca de idéias e reflexões para identificar o conjunto de características, necessidades e 

expectativas da comunidade escolar; 

c- Reuniões para programações de atividades extraclasse com a finalidade de identificar e 

analisar os problemas de aprendizagem, refletindo sobre suas causas e visando a superação dos 

mesmos; 

d- Reuniões, debates e reflexões para o desenvolvimento e acompanhamento das metas e 

ações contidas no Plano de Gestão, e conseqüentemente avaliação das ações após o seu início e no 

decorrer do ano letivo; 

e- Orientação para atividades de reforço, avaliação diagnóstica e recuperação dos alunos; 

f- Coordenação e colaboração junto aos docentes no preparo de atividades, aulas 

dinâmicas, avaliações diagnósticas e recuperação; 

g- Uso de vídeos informativos e conscientizadores, seguidos de reflexões, debates e troca 

de experiências pelos docentes, visando o crescimento pessoal e didático enquanto educadores; 

h- Avaliação do processo ensino-aprendizagem, buscando sempre a melhoria da qualidade 

do ensino e relacionamento escolar 

i- Leitura e discussão de temas que enfoquem a historicidade da sociedade brasileira. 

j- Levantamento das dificuldades encontradas e procura de soluções para saná-las, através 

do trabalho coletivo; 

k- Traçar, junto com os professores, direção e funcionários uma linha comum de postura 

perante os alunos; 
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l-    Avaliação geral dos trabalhos desenvolvidos na escola durante e cada bimestre; 

m-  Acompanhamento e controle dos estudos de reforço e recuperação. 

n- Acompanhar os professores na elaboração das atividades a serem desenvolvidas em sala 

de aula; 

o- Repassar as atividades usadas nos cursos do Programa de Formação Continuada. 

C3 - Horário das HTPCs 

 AS HTPCs são realizadas no período da tarde em agrupamentos por áreas do conhecimento, 

sob a coordenação da direção e do professor coordenador . 

   PEB – I : 

 Horário: Segunda-feira (2h) – das 17:15 às 19:15 horas. 

      Quarta-feira  (2h) – das 17:15 às 19:15 horas. 

  PEB – II : 

   Horário: Segunda-feira (2h) – das 17:15 às 19:15 horas.   

   Quinta-feira  (1h) – das 14:00 às 15:00 horas. 

     C4 - Formas de Registro: 

   Formas de Registro: 

A Coordenação utiliza em suas reuniões um livro de registros com os seguintes dados: 

  - presença dos professores. 

  - síntese do foi discutido e trabalhado nas reuniões. 

D - Núcleo Técnico – Administrativo 

D1 - Atribuições da Secretaria da 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, observadas as normas e 

procedimentos estabelecidos pelos órgãos competentes do sistema, deverá: 

- 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 
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dados; 

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

encaminhando os casos especiais à deliberação do Diretor; 

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

informações educacionais; 

- Preparo da escala de férias dos servidores da escola, submetendo-a a aprovação do Diretor; 

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

atividades escolares; 

- Redigir correspondência oficial; 

- Instruir expedientes; 

- Organizar e manter organizados prontuários de documentação de alunos, procedendo ao 

registro e escrituração relativos à vida escola, especialmente no que se refere à matrícula, freqüência e 

histórico escolar, e tudo mais  relativo à 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 à vida profissional dos funcionários; 

- Assessorar e participar dos Conselhos de Classes (rendimento e freqüência); 

- Leitura, acompanhamento, recorte e atendimento do Diário Oficial do  Estado;  

- Elaborar proposta das necessidades de material permanente e de consumo; 

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

escola; 

- Responder, perante o diretor, pela regularidade e autenticidade dos registros da vida escolar dos 

alunos, a cargo da secretaria; 

- Cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, decisões e prazos estabelecidos para a 

execução dos trabalhos de responsabilidade da secretaria; 

- Assinar todos os documentos escolares que, conforme normas estabelecidas pela administração 

superior, devam conter sua assinatura; 

- Participar dos processos de identificação das necessidades de recursos humanos, treinamento e 

desenvolvimento  de recursos humanos e avaliação do desempenho do sistema. 

O secretário de escola tem a responsabilidade básica da organização das atividades pertinentes à 

secretaria e a supervisão de sua execução, avaliando o mérito dos funcionários que lhes são 

imediatamente subordinados, concedendo-lhes período de trânsito, gozo de férias, relativas ao 

exercício em curso, assim como aplicar penas de repreensão e de suspensão, limitada a oito dias, bem 

como converter em multa a suspensão aplicada, aos funcionários e servidores sob sua subordinação. 

D2 - Atribuições do Agente de Organização Escolar (Oficial de Escola): 

- Execução das atribuições que lhe forem conferidas pelo secretário; 
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- Organizar e manter atualizados prontuários de documentos de alunos, procedendo ao registro e 

escrituração relativos à vida escolar, especialmente no que se refere à 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 levantamentos de dados estatísticos e informações educacionais; 

- Preparar relatórios, comunicados e editais relativos à matrícula, históricos e demais atividades 

escolares; 

- Receber, registrar, distribuir e expedir correspondências, 

 processos e  papéis em geral que tramitem na escola, organizando e mantendo o protocolo e 

arquivo escolar; 

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

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

administrativo; 

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

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

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

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

portarias e comunicados de interesse para a escola; 

- Atender aos servidores da escola e aos alunos, prestando-lhes esclarecimentos relativos à 

escrituração e legislação; 

- Atender pessoas que tenham assuntos a tratar da escola; 

- Zelar pelos materiais existentes na secretaria da escola, assim como papéis e impressos 

necessários ao bom andamento dos serviços de secretaria. 

- Os recursos financeiros para atender às  necessidades da Secretaria da escola provem da verba 

destinada pela Diretoria de Ensino para despesas miúdas e de pronto  pagamento. 

D3 - Atribuições dos A.O.E (Inspetores de Alunos) 

  -  vigilância e atendimento a alunos; 

  - controlar a movimentação dos alunos no recinto da escola e em suas imediações, orientando-

os quanto às 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; 
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- atender aos professores, em aula, nas solicitações de material escolar e nos problemas 

disciplinares ou de assistência aos alunos; 

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

curriculares complementares de classe; 

- providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente; 

- executar outras tarefas auxiliares relacionadas com apoio administrativo e técnico-pedagógico 

que lhe forem atribuídas pela direção. 

D4 - Atribuições dos Agentes de Serviços Escolares  (Serventes) 

  Executar tarefas de: 

limpeza interna e externa do prédio, dependências, instalações,móveis e utensílios da escola; 

- preparo e distribuição de café ao pessoal da escola; 

- executar pequenos reparos em instalações, mobiliário, utensílio esimilares; 

- prestar serviço de mensageiro; 

- auxiliar na manutenção da disciplina geral; 

- executar outras tarefas relacionadas com sua área de atuação, que forem determinadas pela 

Direção da Escola. 

 


