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PLANO DE GESTÃO  ESCOLAR 

De  2011  a  2014 

I -  IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Nome da Escola:  E.E.  PROF.  WALTER  FERREIRA 

Endereço: Rua Machado de Assis, 761 

E-MAIL:  e023887a@see.sp.gov.br 

Telefone; (16) 3633 3024 – 3630 7799 

Município: Ribeirão Preto – SP 

Diretoria de Ensino Região de Ribeirão Preto 

 
ATO LEGAL DE CRIAÇÃO  E  FUNCIONAMENTO 

 

Ato do Secretario de Educação de 26/02/1969, publicado em 27/02/1969 

Instalação da escola em 03/03/1969 

Res. SE. Nº 13/76  - DOE de 22/01/1976 

Res. SE. Nº 17/92 – DOE de 29/01/1992 

SETOR  -  03 

CÓDIGO  - CIE -   023887 

MANTENEDORA – Secretaria  de  Estado  da Educação 

REGIMENTO ESCOLAR – aprovado e publicado no DOE de 09/02/1999, pag. 18 

TIPO DE ATENDIMENTO 
 

-     Nº  de turnos de funcionamento: 01 turno (diurno) 
- Nº de alunos: 640 
- Nº de Vice-Diretor: 01 
- Nº de Professores-Coordenadores: 02 
- Nº de Professores: 37 
- Nº de Funcionários: 09 
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- Nº de classes/Turmas por nível de ensino – Ciclo II – Ensino Fundamento: 13 
turmas 

- turmas  e Ensino Médio: 08 turmas 
Atualmente, a Escola Estadual “Professor Walter Ferreira” oferece ensino para 

642 alunos em todas as séries: Ensino Fundamental Ciclo II  e  Ensino Médio Regular. 

Os alunos estão subdivididos em dois períodos: manhã e tarde. 

No período da manhã, funcionam 12 salas, sendo 03 turmas de Ensino Fundamental – 

Ciclo II da  8ª série, sendo 01 turma  de recuperação de Ciclo II e 08 turmas de Ensino 

Médio (1º ao 3º Ano); 

No período da tarde  09 salas atendendo 09 turmas de Ensino Fundamental – 

Ciclo II de 5ª a 7ª série. 

 
II  -  CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A -  Apresentação  da Escola, revelando suas características principais 

 

Em 1969 por ato do Sr. Governador, de N.º 26, publicado em 27/02/1969, foi 

criado o Segundo Ginásio Escolar de Vila Lobato, que teve como inicio das atividades 

escolares em 03 de fevereiro de 1969. Consta em ata que o “prédio é uma construção 

recente, com 12 salas comuns e 02 salas para ensino especializado, amplo pátio 

coberto e instalações sanitárias suficientes”. (Livro de ata, n.º 01, pag 01)   

 Aos 12 de fevereiro de 1969 instalou-se a Associação de Pais e Mestres do 

Segundo Ginásio Estadual de Vila Lobato que tem como fins “elevar o padrão da 

juventude, estreitar relações entre pais e mestres, promover entre educadores maior 

estreitamento e será também, um órgão colaborador da diretoria”. (cópia da ata, livro 

01, pag 01). 

 Encontra-se no livro de registro de empregado que em 03/03/1969, foram 

contratados os nove primeiros professores para exercerem a função de professor 

secundário, com salário de NCR$ 6,25 por aula.(livro de registro, n.º 01)  
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 “No dia 19 de novembro de 1971, foi prestado homenagem neste 

estabelecimento, ao seu patrono, com a inauguração de uma placa alusiva 

e de um retrato. A solenidade contou com a presença da esposa, filhos e 

parentes do homenageado, além de autoridade do ensino e 

convidados”.(Livro 01 de ata, pag.38). Professor  Walter Ferreira, patrono 

do estabelecimento, mais tarde deu-se o nome ao estabelecimento de 

ensino. 

 Em 1976, pela Resolução 13/76 de 22/01/1976, a unidade escolar passou a ser 

denominada, Ginásio Estadual Prof. Walter Ferreira.  

Mais tarde, Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Professor Walter 

Ferreira. Fez parte do Projeto Escola Padrão implantada pela Secretaria de Estado da 

Educação e Projeto de Escola de Tempo Integral, hoje desenvolve suas atividades com 

metas claras e distintas fundamentada no currículo oficial da Secretaria de Estado da 

Educação. 

 Em novembro de 1994, realizou-se sua primeira feira do saber “que foi a 

oportunidade para professores, alunos e pais mostrarem à comunidade e às outras 

escolas do município, o que foi desenvolvido durante o ano escolar”.(Jornal Expressão 

Jovem – nº 6, de  novembro de 1994. 

 “Fácil é criticar. Difícil é construir, se estamos descontentes com aquilo 

que vemos, a única resposta que não podemos dar é com a indiferença. O 

compromisso com a mudança exige participação e nesta somos todos 

insubstituíveis”. (Prof. Telma Sant’Anna, Jornal Expressão Jovem, nº 6 de 

novembro de 1994). 

Trabalhar com pessoas de uma comunidade significa procurar entender a 

sua realidade presente a partir do desenvolvimento de seu passado, bem como, 

história de vida, histórias locais, infra-estrutura e contexto no entorno da escola. 

Os projetos de recuperação da memória da comunidade e do bairro surgiram 

em decorrência das necessidades e da parceria da escola com todos os espaços 
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existentes no entorno da escola, criando um ambiente de transformação, realização e 

coletividade nas ações, promovendo o desenvolvimento global da comunidade onde a 

escola esta inserida. 

A relação escola-comunidade propicia vivenciar  a  solidariedade, a paz, ao 

mesmo tempo que resgata valores esquecidos, como: união, amizade, amor ao 

próximo e respeito. 

As pessoas envolvidas sentem-se mais valorizadas e percebe-se importantes 

para a escola, o desencadeamento desses sentimentos gera uma grande onda que 

consegue arrebanhar outras tantas pessoas e assim o movimento tem a tendência de 

avançar no tempo e no espaço. 

Com este intuito a Unidade Escolar estabelece parceria com Comunidade  

Pastoral da Paróquia Santa Luzia, com objetivo de orientar crianças, jovens e famílias 

na busca de uma vivência solidária, harmoniosa e com muito respeito, com palestras, 

visitas e diálogo com os envolvidos dentro e fora da escola, numa atitude de respeito a 

vida, rejeição a violência, generosidade para escutar, compreender e redescobrir o 

verdadeiro sentido de solidariedade.    

Outro projeto de muita relevância desenvolvido com sucesso pela Unidade 

Escolar é a parceria entre a E.E. PROF. Walter Ferreira e a Universidade de São Paulo, 

com objetivo de oferecer orientações e palestras aos alunos, professores e pais. 

Estabelecendo um intercâmbio em que a Universidade vem até a Escola e a Escola vai 

até a Universidade.  Neste contexto de cooperação construímos uma educação 

voltada à construção de atitudes positivas e solidárias na construção e formação de um 

cidadão integral e consciente para buscar uma vivência no mundo do trabalho. 

“Nesse processo de transformação, não são mais heróis, 

autoridades e fatos marcantes que fazem a história, mas as pessoas 

comuns e seu cotidiano comum”.(VOGT, Carlos – 1998) 
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 Apesar de entender que a comunidade é um ponto forte em seu compromisso 

com a educação, a escola deverá oferecer oportunidades de parcerias, repetindo seus 

projetos educativos e interesses que estejam contemplados neles.   

 “Quando escola e família se reconhecem co-responsáveis pela educação de seus 

alunos e filhos e lançam mão de seu potencial de atuação como parceira, tem muito 

mais condições de enfrentar seus desafios e de transformar a realidade”. (GALO, 

Silvio). 

 É na escola que alunos “nascem socialmente”(FREIRE - 1997) e passam a 

conhecer normas de convívio, as quais são interpretadas, questionadas e praticadas, se 

julgadas coerentes. Essas lições valem para toda vida. 

 “Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens, 

não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há 

amor que a infunde”. (FREIRE,1997) 

 

 

PRÉDIO  ESCOLAR 

 

Prédio escolar – Instalação da escola em 03/03/1969,  próprio, funcional e bem 

localizado; 

- Salas de aulas – 46m², são 14 salas, bem arejadas e iluminadas; 

- Pátio – coberto, com muito espaço físico e aconchegante. 

- Banheiros: com piso, azulejo, com quantidades adequadas para atendimento da 

demanda, apenas não possuímos banheiros adaptados para portadores de 

necessidades especiais;   

- Quadras: uma coberta  e outra descoberta, com piso danificado, necessitando de 

reforma urgente; 

- Sala de professores: com bom espaço e localização; 

- Sala para trabalho coletivo dos professores; 
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- Sala para Professor Coordenador: adaptada; 

- Sala para o  Grêmio Estudantil equipada com mobiliário; 

- Outros espaços como: cozinha, depósitos, secretaria, arquivo morto, sanitários  

para funcionários e outros; 

- Sala  de  informática com 15 equipamentos, atualmente desmontado; 

- Biblioteca: sala adaptada, com um bom acervo de livro que são usados pelos  

alunos e professores; 

- Auditório: inexistente; 

- Sala de vídeo: adaptada com uma TV e um Vídeo K7, projetor multimídia e 

computador. 

 

RECURSOS FÍSICOS 

 

Nenhuma prática pedagógica se constrói no vazio, no espontaneismo, no acaso, 

na sorte, no improviso. Necessita do conhecimento teórico e descobertas 

compartilhadas e refletidas coletivamente, impulsionam e desencadeiam novos 

saberes. Para concretizar seu sucesso necessita do espaço físico e dos recursos 

materiais disponíveis na Unidade Escolar. Para tanto, contamos com: 

- Ambiente pedagógico com 15 microcomputadores, atualmente desmontado; 

- Sistema de conexão via Internet;  

- Sala com TV, microcomputador, projetor multimídia, vídeo e DVD; 

- Uma TV, vídeo e DVD móvel; 

- Aparelho de som; 

- Fitas de vídeo e DVDs; 

- Uma biblioteca com um bom acervo de livros para pesquisa e leitura; 

- Materiais pedagógicos; 

- Refeitório e cozinha equipados com utensílios e mesas; 

- Quadra para prática de esporte e lazer; 
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- Etc. 

RECURSOS HUMANOS 

 

A Gestão Democrática não deve ser privilégio de  um cargo, função  ou pessoa. 

Seja na escola pequena ou num grande sistema organizado, em ambos há uma 

necessidade premente e urgente de se organizar no trabalho em equipe. 

“Dar caminho é só o começo. Você mostra que se importa com os pais e os 

alunos quando ouve o que eles sentem e valorizam as capacidades e os gostos de cada 

um. Assim, ajuda a formar pessoas felizes e cidadãos responsáveis”. (Meire Cavalcante) 

O núcleo de direção, passa a ser o centro executivo do planejamento, 

organização, coordenação, avaliação e integração das atividades da Unidade Escolar. 

(anexo) 

 

A – Linhas básicas do Projeto Pedagógico da Escola 

 

“Conforme uma visão autenticamente utópica, a esperança não quer dizer 

cruzar os braços e esperar. A espera só é possível quando, cheios de 

esperança procuramos alcançar o futuro anunciado que nasce no marco da 

denúncia por meio da ação reflexiva... a esperança utópica é um 

compromisso cheio de risco”.(FREIRE, 1997)  

 No Campo educativo, é importante ter, pelo menos, dois tipos de olhares, em 

busca da realização do que se espera, até mesmo de forma utópica. O primeiro olhar é 

imediato, próximo, que nos ajuda a resolver os problemas do cotidiano. O segundo 

olhar é mais amplo e profundo, mesmo assumindo risco do engano, do fatalismo ou da 

fantasia para ajudar a avaliar o passado, construir o presente e projetar para o futuro 

que favorece a igualdade de oportunidade para uma educação de qualidade. 

 Pode-se dizer que com os processos de desenvolvimentos tecnológicos, 

informativos e interativos, com a velocidade instantânea da ação diária, alterou as 
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relações nos núcleos de convivência dos familiares dos nossos alunos. As relações 

primárias mantidas por um conhecimento das intimidades de grupos pequenos são 

substituídos por uma variedade e multiplicidades de contatos, onde as afinidades 

passam a ser virtuais ou por gostos de acordo com os interesses, sem se restringir à 

história familiar ou a vizinhança. As pessoas passaram a escolher e a realizar atividades 

com as quais se identificam, envolvendo, agora na busca pelo prazer e por realizações 

pessoais ou de grupos.  

A Unidade Escolar e os Professores  responsáveis  pelo ensino dos conteúdos e 

o desenvolvimento das atividades curriculares sempre  numa perspectiva mais ampla, 

que implica: ter consciência de que a aquisição de conhecimento pelos alunos, 

envolvendo um complexo processo de reorganização e construções mentais para 

assimilar e interpretar os conteúdos escolares,  a aprendizagem deverá ser significativa 

para os alunos, eles precisam saber por que e para que estão aprendendo algo, deve 

propor problemas, desafios, que levem o aluno a elaborar hipóteses e experimentá-

las, reconhecer as diferenças individuais,  criar condições para que todos possam 

aprender, reconhecer que o erro faz parte do processo de aprendizagem, intervir 

positivamente, estimulando o aluno a reformular suas hipóteses até chegar ao 

resultado adequado e conhecer cada aluno, sua história de vida, seus conhecimentos 

prévios.  

Todo conhecimento adquirido pelo aluno permite que entre em contato 

sempre com o novo para a construção do novo significado. 

 "Quando o aluno se defronta com um novo conteúdo a aprender, o 

faz sempre amparado por uma série de conceitos, concepções, 

representações e conhecimentos, adquiridos no transcurso de suas 

experiências prévias, que utiliza como instrumento de leitura e 

interpretação e que determina em boa parte que  
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informações selecionará, como as organizará e que tipo de relações 

estabelecerá entre elas".(COLL, 1990) 

A HTPC é um espaço de decisão, de estudo e de analise dos relutados obtidos ao 

longo do processo de ensino aprendizagem de cada disciplina ou área de estudos, para 

uma ação de valorização do aluno e de sua aprendizagem. Lembrando sempre que “a 

escola e a sala de aula abrigam sujeitos oriundos de realidades diversas, com 

características étnico-culturais variadas, saberes, interesses, valores diferentes, 

portadores de uma história diferente”.(MOURA M.C.).  

É papel do professor e da escola  auxiliar o aluno a desenvolver capacidades, 

superar limites, estabelecer relações de convívio social, construir e produzir 

conhecimentos. 

“Neste sentido, cabe aos professores conscientizar os alunos de sua 

existência, orientá-los, abrir os olhos, plantar neles os valores humanos, 

cultivar neles o respeito por eles e direcioná-los para essa 

cidadania”.(MOURA M.C.)  

No desenvolvimento das atividades pedagógicas preocupamos sempre com a 

aprendizagem dos alunos, para que isto ocorra, procuramos  dar ênfase aos estudos 

com os docentes sobre o equilíbrio inicial, o desequilíbrio e o equilíbrio posterior  da 

aprendizagem dos alunos. 

O ponto de partida de qualquer situação de ensino-apredizagem deve ser 

sempre o que o aluno já sabe: seus conhecimentos prévios, que englobam também 

suas experiências anteriores. Considerando os conhecimentos prévios e o novo 

conhecimento que  passará a ser mais  significativo para o estudante, pois estará 

acrescentando entendimento a elementos já conhecidos e familiares. 

A partir desse momento, os alunos formulam hipóteses a serem trabalhadas 

com o professor, que deverá considerar todas elas como válidas e observar o raciocínio 

de seus alunos, o modo como eles pensaram para elaborar as hipóteses. Se houver 

erro, este deverá ser trabalhado como momento de aprendizagem. 
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Acreditamos que, somente observando o raciocínio dos alunos o professor 

poderá fazer com que eles próprios percebam seu erro. Ou seja, por meio de 

perguntas (situações-problema) feitas pelo professor ou pela classe ao aluno é que 

este poderá perceber seu erro, analisá-lo e refazer sua hipótese. Tornar o erro 

observável para o aluno é um procedimento difícil, mas muito importante: difícil, 

porque é justamente isso que o aluno não consegue fazer por si mesmo; importante, 

porque só assim ele poderá,  realmente,  realizar essa tarefa com sucesso. Para que 

esse processo ocorra, é fundamental que a aprendizagem seja significativa. 

A aprendizagem significativa é o ponto de partida no  processo por meio do 

qual um novo conhecimento relaciona-se com os conhecimentos anteriormente 

adquiridos, ou seja, os conhecimentos prévios. 

Portanto, o oposto da aprendizagem significativa, são as aprendizagens 

mecânicas, que supõe um aprendizado voltado somente para a memorização. 

Nestes termos, devemos sempre incentivar a aprendizagem significativa, 

porque  o aluno passa a estabelecer relações com o que é capaz de saber, com que já 

sabe, com os esquemas de conhecimento que já possui. A nova informação incorpora-

se à sua estrutura mental e passa a fazer parte da memória compreensiva. O aluno 

memoriza o conhecimento que aprendeu, isto é, aprendeu significativamente. Quanto 

mais relações o aluno estabelecer entre o novo conteúdo e os conhecimentos 

anteriores, mais significativa será a aprendizagem. 

A educação escolar deve partir do nível de desenvolvimento real do aluno, mas 

não para se acomodar a um só  nível de conhecimento e sim para fazer o aluno 

progredir sempre.. 

  

B – Processos  de Gestão Escolar e seus desafios 

 
Na busca pela melhoria da qualidade de ensino e do processo de 

aprendizagem, oferecido por essa Unidade Escolar, será proposto um plano de ação 
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fundamentado nas Teorias de Planejamento e Avaliação, o qual será entendido como 

instrumento de permanente reflexão sobre processos e resultados e referencial 

teórico metodológico na formação dos cidadãos que nela atuam. 

De acordo com Luckesi, (2005 p.106) o ser humano age em função de construir 

resultados. (...) o homem não se contenta com uma forma ‘natural’ de ser; ao 

contrário, tem necessidade de modificar o meio para satisfazer suas necessidades. 

Segundo  Leite, (2005, p.11) é a consciência crítica que possibilita ao homem 

constituir-se como sujeito da história, sua e a da humanidade, ativo e transformador. 

O objetivo dessa ação é transformar, qualitativamente, a realidade que a escola 

pública vivencia nos dias atuais, uma vez que  o homem não se define como tal no 

próprio ato de seu nascimento, pois nasce apenas como criatura biológica que carece 

se transformar, se re-criar como ser humano. Esse ser deverá incorporar uma natureza 

em tudo distinta das outras criaturas. Ao nascer não se encontra equipado nem 

preparado para orientar-se no processo de sua própria existência: “O homem é a única 

criatura que precisa ser educado”. (KANT) 

 Neste momento o homem tem que decidir por tomar  atitudes claras, distintas, 

conscientes para planejar sua ação, elaborar planos que envolvam seu 

desenvolvimento na sociedade. 

 As atitudes e as ações do homem visam às mudanças da sociedade e a 

educação deve caminhar para promover a mudança da realidade, da vida e do mundo. 

 A escola é real, está em uma localidade, faz parte de um bairro, da cidade, do 

estado, do país e do mundo. Nestes termos, necessita de uma reflexão de idéias, 

envolvendo o contexto social, político, econômico, social e cultural da sociedade e da 

formação do homem, principalmente das crianças, os  adolescentes e os jovens  que 

são  seu público alvo.  

 Para o adolescente torna-se básico a aproximação por afinidade ou 

semelhança. Tal condição aflora a sociabilidade e o interior da escola torna-se rico de 

contatos sociais variados, em um momento propício do intercâmbio de idéias e de 
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experiências. Além disso, o tempo que permanece no interior da escola pode significar 

para o adolescente um tempo precioso para a afirmação de um estilo próprio de 

comportamento, através de seus gestos, roupas, bonés e atitudes. Assim, as atividades 

exercidas pelos adolescentes tem sido encaradas com grande importância (BARROS, 

1993), onde o grupo do qual um adolescente pode fazer parte pode ser capaz de 

exercer influencia principalmente em suas atitudes,  (PILON, 1986) . Noak e Sibereisen 

(1988), acreditam que o jovem utiliza seus lugares preferidos como âncora para suas 

emoções e para a auto-regulação de sua vida (apud GUNTHER, 2003). 

Os alunos se vêem no contexto escolar como protagonistas de sua própria 

história, com o objetivo de elevar os aspectos da melhoria de si mesmo. 

 Revelam   que são capazes de se relacionarem bem com os colegas modificando 

o ambiente onde fazem parte, através de seus grupos próprios de amigos, 

demonstrando o respeito mútuo, apaziguadores na escola e fora dela, tornando o 

mundo mais humano e justo. Relatam  ter consciência de que o seu próximo é 

portador dos mesmos sentimentos que ele. 

 Concluí-se  que os alunos da  Unidade Escolar buscam valorizar os princípios 

como pessoa humana, o que facilita o trabalho de resgate e valorização da sua auto 

estima, de sua vontade de aprender, ser, fazer, conquistando assim o seu próprio 

meio.   

1-  GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS  

 

A- Avaliação do trabalho  desenvolvido pela escola 

A avaliação é uma atitude constante em todo trabalho planejado. É a 

constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução. 

            Transformar o sistema de avaliação é de relevante importância e significado, 

pois é, num estudo de qualidade onde nascem os problemas do insucesso, do rótulo e 
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do desenvolvimento. Enquanto não for modificado o sistema de avaliação e de 

seleção, o insucesso caracteriza a situação. 

            Os sistemas de avaliação não podem ser concebidos na ótica de eficácia e do 

rendimento, deve-se estabelecer níveis de sucesso na medida em que é sempre 

possível atingi-lo em algum grau. 

 

B- Análise  sistemática dos resultados das  avaliações dos alunos 

A compreensão do processo de ensino e aprendizagem exige  outro olhar para 

o sucesso de avaliação que não pode mais limitar a ser um procedimento decisório e 

rotulado ou de um processo de reprovação por série ou programa, mas em processos 

norteadores  do sistema educacional dos professores na aprendizagem do aluno e do 

diagnóstico da capacidade funcional neuropsicológica, mostrando suas áreas fortes e 

fracas, tendo como finalidade principal o desenvolvimento de um plano educacional 

total, especificado em objetivos de curto e médio prazo, hierarquicamente distribuídos 

em várias tarefas e sub-tarefas. 

 

C- A freqüência e permanência do aluno. 

 

É obrigatória a freqüência às aulas previstas no calendário escolar anual, com 

necessidade do mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco por 

cento) do total de aulas dadas, nos termos da LDB. No. 9.394/96. 

As presenças e ausências dos alunos às atividades escolares serão registradas 

pelos professores e enviadas à Secretaria. 

Os dados relativos à apuração de assiduidade serão comunicados ao aluno e 

aos pais ou responsáveis, após cada síntese de avaliação. 

 

FLUXO ESCOLAR 
 
Ano Total  de Transferidos Evadidos Retidos Aprovados 
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Série Matriculas 
 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
5ª Série 106 114 95 11 10 9 1 0 1 5 5 6 89 99 79 
%    10% 10% 9% 1% 0% 1% 5% 5% 6% 84% 99% 79% 

6ª Série 105 114 111 10 18 9 0 1 0 8 2 0 83 92 102 
   10% 16% 8% 0% 0% 1% 0% 8% 2% 0% 79% 81% 92% 

7ª Série 89 104 110 7 14 11 0 0 2 5 3 4 77 88 93 
    8% 13% 10% 0% 0% 2% 5% 3% 4% 86% 86% 84% 
8ª Série 67 86 110 3 10 8 0 1 1 5 11 29 60 65 72 
    4% 12% 7% 0% 1% 1% 7% 13% 26% 89% 75% 65% 
Total 367 418 426 31 58 37 1 3 4 23 21 39 308 344 346 
                
1ª Serie 78 83 104 15 10 16 0 0 1 10 8 30 53 65 57 
    19% 12% 15% 0% 0% 1% 13% 10% 29% 68% 78% 55% 
2ª Serie 67 57 71 6 8 6 0 0 0 2 5 12 59 44 53 
    9% 14% 9% 0% 0% 0% 3% 9% 17% 88% 77% 74% 
3ª Serie 34 57 49 02 04 04 02 0 02 02 0 0 28 53 43 
    6% 7% 8% 6% 0% 4% 6% 0% 0% 82% 93% 88% 
Total 179 197 224 23 22 23 2 6 3 14 13 42 110 162 153 
Total 
Geral 

546 615 650 54 80 63 3 3 7 37 34 81 418 506 499 
 

 

 

 

 

2 -  GESTÃO  PARTICIPATIVA  

 

A democracia vem sendo discutida em nossas escolas nos últimos anos, 

levando-nos a crer que esse novo modelo de gestão vem sendo desenvolvido em 

nossas instituições educacionais, uma vez que queremos cidadãos conscientes e 

capazes de exercer plenamente a cidadania.  Se considerarmos individualmente as 

pessoas veremos que ao nascer essas já trazem consigo determinantes que geram 

diferenças, entretanto, o mais importante é que as pessoas podem tornar-se 

conscientes dessas diferenças e refletir sobre elas de forma que revejam preconceitos 

e adotem uma postura crítica em relação à sociedade, assim, um dos caminhos que 

possibilita essa tomada de consciência, é uma educação que propicie a construção do 
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sujeito articulado ao exercício de sua cidadania, pois essa cidadania é constituída por 

três direitos fundamentais: civil, político e social. 

Democracia supõe a convivência e o diálogo entre as pessoas que pensam de 

modo diferente e querem coisas distintas. Este aprendizado implica na capacidade de 

discutir, elaborar e aceitar regras coletivas, para superar obstáculos, por meio do 

dialogo e da construção de propósitos comuns. Na escola, esta participação coletiva 

busca mobilizar forças para a elaboração da proposta pedagógica com bases e 

fundamentos na convivência democrática. 

            Assim, esses direitos garantem ao individuo a satisfação de suas necessidades 

sob três aspectos:  

a) material que permite a sobrevivência física e se apresentam em forma de bens 

materiais;  

b) cultural que oferece ao individuo seus valores, suas crenças, sua maneira de ver o 

mundo;  

c) social que se refere às relações entre as pessoas, quer sejam relação de poder, 

igualdade, opressão ou exploração.  

            Cidadania é compreendida como direito de compartilhar essas três esferas de 

existência e acima de tudo, ser cidadão significa ser um sujeito que tem consciência 

crítica a respeito da vida, dessa forma devemos nos apropriar dessas esferas de 

existência, uma vez que elas estão inseridas dentro do contexto social, se a escola se 

apropria e leva sua clientela a se apropriar, estará conduzindo o cidadão para o 

exercício de sua cidadania.  

            Então, se a escola vem conduzindo, como está sendo feita e de que forma? 

Acreditamos que uma das formas de conscientizar o cidadão seria exatamente  

praticar essa gestão participativa com a comunidade interna escolar, pois será a partir 

desse convívio democrático participativo que levaremos o cidadão e a cidadã, aluno e 

aluna, professor e a professora, pai e mãe, enfim, todos os envolvidos na escola, a 
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participarem com responsabilidade e ao mesmo tempo em que praticam o exercício da 

cidadania levarão a instituição a construir sua autonomia. 

A- Análise da participação dos pais e da comunidade escolar na elaboração da 

Proposta Pedagógica da Escola. 

- Aos pais cabe manifestarem de maneira constante em todas as atividades 

desenvolvidas na escola; 

- A escola oferecer bons atendimentos aos seus filhos. 

b- A divulgação do regimento escolar, das normas legais e de convivência, que 

orientam os direitos e deveres dos professores, funcionários, pais e alunos. 

- O Regimento Escolar esta sempre a disposição dos funcionários, pais e alunos, 

possibilitando seu manuseio quando solicitado; 

c- Socialização das informações recebidas nas reuniões/orientações técnicas, bem 

como ocorrências dos diferentes períodos, com a finalidade de redirecionar os rumos 

do cotidiano escolar. 

- A  equipe de profissionais,  além das htpc’s, reúnem-se algumas vezes em horário 

distintos  para tratar de assuntos do cotidiano escolar com a finalidade de redirecionar 

as ações. 

 Tanto na sociedade quanto na escola  ao participarmos do processo de 

planejamento e tomada de decisão, estamos exercendo o direito e o dever de 

cidadãos construindo e vivenciando o espaço de cidadania.   

 No processo de gestão democrática onde as crianças, os jovens e os adultos 

passam a ser sujeitos e se aperfeiçoam para promover a participação e o direito 

democrático da convivência cidadã entre seus pares. Ocorre através da participação 

em reuniões periódicas e regulares entre seus pares, com objetivo de garantir o 

acompanhamento e a participação nas deliberações a serem adotadas para promover 

o crescimento, desenvolvimento e o exercício democrático. 

A gestão dessa escola far-se-á democraticamente, com observância dos 

princípios de autonomia, coerência, pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, e 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO 
E.E. “PROF. WALTER FERREIRA” 

RUA MACHADO DE ASSIS, 761 – FONE: (016) 3633-3024 – 3630-7799 
VILA TIBÉRIO - CEP: 14050-490 – RIBEIRÃO PRETO – SP 

www.escolawalterferreira.com.br 
 
 

18 
 

co-responsabilidade da comunidade escolar. Esse envolvimento da comunidade 

escolar far-se-á através das ações desenvolvidas pelos colegiados e instituições 

auxiliares da Unidade Escolar. 

A escola e o sistema de ensino estão inseridos dentro da comunidade, suas 

propostas de trabalho  deverão refletir as circunstâncias, as convivências  e o 

compromisso da comunidade. 

 A comunidade, representada pelos pais e alunos devem participar ativamente 

das ações da escola através do Conselho de Escola, APM  e  Grêmio Estudantil. 

 

CONSELHO DE ESCOLA 

 

Constituído por representante de pais, professores, alunos e funcionários que 

atuam articuladamente com um o Núcleo de Direção, no processo gestão pedagógica, 

administrativa e financeira da escola. 

Tem função consultiva e deliberativa, com composição e atribuições definidas 

em legislação específica. Decide respeitando os princípios e diretrizes da política 

educacional da escola e a legislação vigente. 

Anualmente, a composição do Conselho de Escola, definida em eleição, 

constará dos anexos deste Plano de Gestão. Membros do Conselho em anexo 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES  

 

A Associação de Pais e Mestres é a instituição escolar que auxilia o processo 

educacional através da integração escola-família-comunidade, sendo formada por 

representantes dos pais e professores. É uma instituição valiosa, sobretudo, como 

veículo de transmissão da maneira como a comunidade vê a escola. Nesse sentido, a 

APM da EE Prof. Walter Ferreira, mobilizando os recursos humanos, materiais e 

financeiros, trabalhará para a: 
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- melhoria da qualidade de ensino; 

- conservação e manutenção do prédio, equipamentos e instalações; 

- assistência ao aluno nas áreas sócio-econômicas; 

- programação de atividades culturais e de lazer que envolva a comunidade, pais, 

professores e alunos. 

A participação dos pais ocorre através da APM, na busca de integração 

comunitária por meio de reuniões, promoções, busca de recursos para implementação 

e manutenção dos ambientes pedagógicos e na busca de parcerias com profissionais 

para realização de palestras  aos pais sobre educação, formação e relacionamentos 

entre pais e filhos.  Diretoria da APM em anexo. 

 

GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

Instituição Escolar autônoma que reúne os estudantes da escola para que se 

organizem na defesa de seus interesses e na promoção de atividades educativas, 

recreativas e culturais. 

A Direção criará condições para a organização do grêmio assim como, 

procurará articular a sua articulação com a APM e o Conselho de Escola. 

Os alunos se organizam através do Grêmio Estudantil na promoção da 

integração entre seus pares, pais, professores e comunidade escolar.  

 Através do Grêmio os alunos promovem momentos de lazer, cultura e esporte, 

de música, danças, teatro, jogos esportivos e passeios culturais. Criando um espaço de 

participação democrática  e coletiva no ambiente escolar. Diretoria do Grêmio em 

anexo 

 

3 -  GESTÃO  PEDAGÓGICA 
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O trabalho pedagógico  sistemático, cria entre a equipe escolar um clima de co-

responsabilidade, um compromisso permanente com a qualidade do ensino. Só assim 

a escola terá condição de encontrar sua personalidade e cumprir seu papel: informar e 

formar. Porque “Metas a gente busca, caminho a gente acha, desafio a gente enfrenta, 

vida a gente  inventa, saudade a gente mata, sonho a gente realiza!!!”. 

“O Projeto Político Pedagógico construído com a participação de todos os 

envolvidos na unidade escolar incorpora os diferentes significados ali presentes, torna-

se relevante para todos, possibilitando o comprometimento coletivo e democrático na 

sua concretização”. (GANZELI, 2005, p. 19) 

Baseando-se nessa citação o trabalho tem como objetivo a organização efetiva 

de uma prática docente que considere o aluno como centro motivador do processo de 

conhecimento, transformando-o e tornando-o capaz de refletir e agir em seu meio 

social. A formação e a capacitação dos docentes em serviço, também será objeto de 

estudo. 

A proposta a ser desenvolvida conta com a participação, ação, reflexão e 

interação de toda a comunidade escolar, corpo docente, equipe gestora e pedagógica 

da Escola e terá como subsídio teórico metodológico a Proposta Curricular da 

Secretaria de Estado da Educação e o Projeto Político Pedagógico dessa Unidade 

Escolar. 

Os materiais de análise e estudo que servirão de base para o desenvolvimento 

do plano de ação e formação dos docentes nas HTPCs (Horas de Trabalho Pedagógico 

Coletivos) bem com, os textos utilizados para a formação pedagógica e os dados do 

SARESP (Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), o qual 

servirá como parâmetro de avaliação no processo de aprendizagem. 

O Plano de Ação será direcionado à análise e reflexão da Proposta, tendo em 

vista a necessidade de uma ampla conscientização sobre a importância do 

planejamento e da avaliação das ações coletivas no interior da escola. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO 
E.E. “PROF. WALTER FERREIRA” 

RUA MACHADO DE ASSIS, 761 – FONE: (016) 3633-3024 – 3630-7799 
VILA TIBÉRIO - CEP: 14050-490 – RIBEIRÃO PRETO – SP 

www.escolawalterferreira.com.br 
 
 

21 
 

A equipe de gestão escolar viabilizará o processo de formação contínua dentro 

do espaço escolar, ou seja, exercício democrático, dialógico e participativo, visando o 

desenvolvimento global da instituição de ensino da qual é responsável. 

Quanto à avaliação, será considerada a contribuição de (FREITAS, 2005, p. 90) 

que acredita que avaliar é promover no coletivo a permanente reflexão sobre os 

processos e seus resultados. 

A avaliação de aprendizagem terá por objetivo: 

I – Diagnosticar o desempenho de cada aluno em relação à programação curricular, 

prevista e desenvolvida registrando seus progressos e dificuldades; 

II – Possibilitar que os alunos auto avaliem suas dificuldades; 

III – Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades; 

IV – Fundamentar a decisão da equipe escolar, quanto a necessidade de 

procedimentos paralelos ou intensivos de reforço e recuperação de aprendizagem, de 

classificação e reclassificação de alunos; 

V – Orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 

curriculares. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem envolve a análise do 

conhecimento e das técnicas específicas adquiridas pelo aluno, e também aspectos 

formativos, através da formação de suas atitudes referentes a presença às aulas, 

participação nas atividades pedagógicas e responsabilidade com que assume o 

cumprimento de seu papel, sendo considerados os seguintes aspectos: 

SER – atitude e comportamento; 

SABER – conhecimento; 

FAZER – habilidade. 

A avaliação do aproveitamento do aluno será contínua, cumulativa e 

sistemática, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
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Na avaliação do aproveitamento escolar deverão ser utilizados no decorrer de 

cada bimestre dois ou mais instrumentos de avaliação, elaborados pelo professor 

sobre a supervisão da coordenação pedagógica. 

A avaliação de competências ou a verificação de aprendizagem possibilitará a 

escola  decidir sobre a progressão de seus alunos, de forma a promover: 

- a aceleração de estudos para alunos com atrasos escolares. 

- o avanço no curso e nas séries. 

Considerando a implantação gradativa pela Secretaria de Estado da Educação 

do Sistema de Avaliação e Freqüência que, além de registrar o rendimento e a 

freqüência do aluno por componente curricular, se constitui em ferramenta para a 

informatização das rotinas escolares: escrituração, histórico do aluno, transferência, 

atestado, certificado entre outros documentos, inclusive proporcionando consulta, via 

internet, do Boletim do Aluno; o avanço das tecnologias de informação e comunicação 

que tornam imprescindível a modernização das rotinas administrativas nos registros de 

vida escolar, facilitando a organização da secretaria da escola;  pois os  registros 

efetuados em sistemas informatizados possibilitam procedimentos unificados que 

asseguraram melhor e adequado monitoramento dos dados lançados. 

 

Da freqüência e compensação de ausências. 

A escola fará o controle sistemático de freqüência dos alunos às atividades 

escolares, e bimestralmente adotará as medidas necessárias para que os alunos 

possam compensar as ausências que ultrapassem o limite de 20% do total de aulas 

dadas. 

A escola adotará as medidas previstas no ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) quando ocorrer índice elevado de ausências dos alunos, após esgotados 

os recursos da Unidade Escolar. 

A compensação de ausência será descontada do número de faltas registradas 

para o cômputo final de freqüência do aluno. 
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As atividades de compensação de ausência serão programadas, orientadas e 

registradas pelo professor da classe ou das disciplinas com a finalidade de sanar as 

dificuldades de aprendizagem e freqüências irregulares às aulas. 

As atividades de compensação de ausência serão oferecidas aos alunos que 

tiverem as faltas justificadas nos termos da legislação vigente e de acordo com as 

normas regimentais da escola. 

A compensação de ausência deverá ser requerida pelo responsável, no primeiro 

dia em que o aluno retornar a escola. 

No final do ano letivo, o controle de freqüência será efetuado, sobre o total de 

horas letivas exigidas a freqüência mínima de 75% para a promoção. 

Poderá ser reclassificado o aluno que, no período letivo anterior não atingiu a 

freqüência mínima exigida. 

 

 Da promoção 

O ensino fundamental Ciclo II, está organizado em regime de progressão 

continuada, nos termos das normas regimentais da Secretaria de Estado da Educação. 

Será considerado promovido no final do Ciclo II e nas séries do ensino médio o 

aluno que tiver média em todos os componentes curriculares. 

Ao termino do Ciclo II, será oferecido um ano de programação específica de 

recuperação dos componentes curriculares, para os alunos que demonstrarem 

impossibilidades de progredir estudos no nível subseqüente. 

 

Da Recuperação e do Reforço 

As atividades de recuperação e reforço serão oferecidas obrigatoriamente pela 

escola em todas as disciplinas em que o aproveitamento do aluno for considerado 

menor que 5 (cinco) e com defasagem de conteúdos. 

 

Essas atividades deverão ocorrer de forma: 
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a) Contínua como parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, no 

desenvolvimento das aulas regulares; 

b) Paralela, ao longo do ano letivo em horário diverso, das aulas regulares, sobre a 

forma de projetos de reforço e recuperação de aprendizagem. 

Estratégia  utilizada para fortalecer as ações de aprendizagem 

- Ter acesso aos conteúdos como um meio para aquisição e desenvolvimento das 

capacidades: cognitiva, física, afetiva, de relação interpessoal, estética, ética, de 

inserção social; 

- Capacitar-se para o processo de educação permanente, exigido pelas constantes 

inovações no mundo de trabalho.  

- Desenvolver as capacidades: cognitiva, afetiva, ética, inserção social, estética, física, 

relação interpessoal tendo como pilares:  

APRENDER A CONHECER, 

APRENDER A VIVER COM OS OUTROS 

APRENDER A FAZER, 

A P R E N D E R  A  S E R  

O ponto de partida de qualquer situação de ensino-apredizagem deve ser 

sempre o que o aluno já sabe: seus conhecimentos prévios, que englobam também 

suas experiências anteriores. Considerando seus conhecimentos prévios, o novo 

conhecimento construído será mais significativo para o estudante, pois estará 

acrescentando entendimento a elementos já conhecidos e familiares. 

A partir desse momento, os alunos formulam hipóteses a serem trabalhadas 

com o professor, que deverá considerar todas elas como válidas, deverá observar o 

raciocínio de seus alunos e o modo como eles pensaram para elaborar as hipóteses. Se 

houver erro, este deverá ser trabalhado como momento de aprendizagem. 

Somente observando o raciocínio dos alunos o professor poderá fazer com que 

eles próprios percebam seu erro. Ou seja, por meio de perguntas (situações-problema) 

feitas pelo professor ou pela classe ao aluno é que este poderá perceber seu erro, 
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analisá-lo e refazer sua hipótese. Tornar o erro observável para o aluno é um 

procedimento difícil, mas muito importante: difícil, porque é justamente isso que o 

aluno não consegue fazer por si mesmo; importante, porque só assim ele poderá 

realmente realizar essa tarefa com sucesso. Para que esse processo ocorra, é 

fundamental que a aprendizagem seja significativa. 

Deve-se estabelecer uma diferença entre o que o aluno é capaz de fazer e de 

aprender por si só e o que é capaz de fazer e de aprender com auxílio de outras 

pessoas, observando-as, imitando-as, seguindo as suas instruções ou colaborando com 

elas. Vygotsky chamou a distância entre esses dois pontos de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, porque se situa entre o desenvolvimento real e o 

desenvolvimento potencial. 

A educação escolar deve partir do nível de desenvolvimento real do aluno, mas 

não para se acomodar a esse nível e sim para fazer o aluno progredir. 

Ao planejar as atividades de aprendizagem, devem-se levar em conta essas 

possibilidades dos alunos, de modo a se ajustar ao seu desenvolvimento cognitivo.  

“Fomos um dia o que alguma educação nos fez. Estamos sendo, a 

cada momento de nossa vida, o que fazemos com a educação que 

praticamos e o que os círculos de buscadores de saber com os quais nos 

envolvemos está continuamente criando em nós e fazendo 

conosco”.(BRANDÃO). 

É papel do professor e da escola auxiliar o aluno a desenvolver capacidades, a 

superar limites, a estabelecer relações de convívio social, a construir e produzir 

conhecimentos para: 

 

APRENDER A CONHECER 

 

Considera-se a importância de uma educação geral, suficiente ampla, com 

possibilidade de aprofundamento em determinada área de conhecimento. Prioriza-se 
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o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, considerado como o meio e 

como fim. Meio, enquanto forma de compreender a complexidade do mundo, 

desenvolver possibilidades pessoais e profissionais, para se comunicar. Fim, porque 

seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de descobrir. 

O aumento dos saberes que permitem compreender o mundo favorece o 

desenvolvimento da curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e permite 

compreender o real, mediante a aquisição da autonomia na capacidade de discernir. 

Aprender a conhecer garante o aprender a aprender e constituir o passaporte 

para educação permanente, na medida em que fornece as bases para continuar 

aprendendo ao longo da vida. 

 

APRENDER A FAZER 

 

O desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de novas 

aptidões tornam-se processos essenciais, na medida em que criam as condições 

necessárias para o enfrentamento das novas situações que se colocam. Privilegiar a 

aplicação da teoria na prática e enriquecer a vivência da ciência na tecnologia e destas 

no social passa a ter uma significação especial no desenvolvimento da sociedade 

contemporânea. 

 

 

 

 

APRENDER A VIVER. 

 

Trata-se de aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro e 

a percepção das interdependências, de modo a permitir a realização de projetos 

comuns ou a gestão inteligente dos conflitos inevitáveis. 
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APRENDER A SER 

 

A educação deve estar comprometida com desenvolvimento total da pessoa. 

Aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para elaborar pensamentos 

autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder 

decidir por si mesmo, frente às diferentes circunstâncias da vida. Supõe ainda exercitar 

a liberdade de  pensamento, discernimento, sentimento e imaginação, para 

desenvolver os seus talentos e permanecer, tanto quanto possível, dono do seu 

próprio destino. 

Aprender a viver e aprender a ser decorrem, assim, das duas aprendizagens 

anteriores – aprender a conhecer e aprender a fazer – e devem constituir ações 

permanentes que visem a formação do educando como pessoa e como cidadão. 

A partir desses princípios gerais, o currículo deve ser articulado em torno de 

eixos básicos orientados da seleção de conteúdos significativos, tendo em vista as 

competências e habilidades que se pretende desenvolver no Ensino Médio. 

Um eixo histórico-cultural dimensiona o valor histórico e social dos 

conhecimentos, tendo em vista o contexto da sociedade em constante mudança e 

submetendo o currículo a uma verdadeira prova de validade e de relevância social. Um 

eixo epistemológico reconstrói os procedimentos envolvidos nos processos de 

conhecimento, assegurando a eficácia desses processos e a abertura para novos 

conhecimentos.  

 

APRENDIZAGEM  DEVE SER SIGNIFICATIVA 

 

O que é uma aprendizagem significativa? 

A aprendizagem significativa é o ponto de partida da teoria de Ausubel. Para 

Ausubel, a aprendizagem significativa é o processo por meio do qual um novo 
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conhecimento relaciona-se com os conhecimentos anteriormente adquiridos, ou seja, 

os conhecimentos prévios. 

O oposto da aprendizagem significativa é a aprendizagem mecânica, que supõe 

um aprendizado voltado somente para a memorização. 

Com a aprendizagem significativa, o aluno passa a estabelecer relações com o 

que é capaz de saber, com que já sabe, com os esquemas de conhecimento que já 

possui. A nova informação se incorpora a sua estrutura mental e passa a fazer parte da 

memória compreensiva. O aluno memoriza o conhecimento porque o compreendeu, 

isto é, aprendeu significativamente. Quanto mais relações o aluno estabelecer entre o 

novo conteúdo e os conhecimentos anteriores, mais significativa será a aprendizagem. 

Partir dos conhecimentos prévios dos alunos (conhecimento formal + experiências 

vividas). 

O conhecimento prévio é que os alunos já sabem a respeito do conteúdo que 

será trabalhado. "Quando o aluno se defronta com um novo conteúdo a aprender, o faz 

sempre amparado por uma série de conceitos, concepções, representações e 

conhecimentos, adquiridos no transcurso de suas experiências prévias, que utiliza como 

instrumento de leitura e interpretação e que determina em boa parte que informações 

selecionará, como as organizará e que tipo de relações estabelecerá entre elas".(Coll, 

1990.) 

Esses conhecimentos prévios (que resultam de experiências anteriores, 

escolares ou não) permitem aos alunos entrar em contato com o novo conhecimento e 

também são fundamentais para a construção de novos significados. Contando com a 

ajuda e as orientações necessárias grandes parte da atividade mental dos alunos 

consistirá em organizar e atualizar seus conhecimentos anteriores para entender as 

relações que irão estabelecer com o novo conteúdo. O princípio da aprendizagem 

significativa, a ser levado em conta para o estabelecimento da organização de 

conteúdos de aprendizagem, deve refletir-se também na metodologia de ensino e na 

avaliação. 
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Levar em conta o que o aluno é capaz de fazer e de compreender por conta 

própria e o que pode fazer com a ajuda de outras pessoas (Estágios de 

desenvolvimento – Piaget/Zona de desenvolvimento proximal – Vygotsky).  

Deve-se estabelecer uma diferença entre o que o aluno é capaz de fazer e de 

aprender por si só e o que é capaz de fazer e de aprender com auxílio de outras 

pessoas, observando-as, imitando-as, seguindo as suas instruções ou colaborando com 

elas. Vygotsky chamou a distância entre esses dois pontos de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, porque se situa entre o desenvolvimento real e o 

desenvolvimento potencial. 

Ao planejar as atividades de aprendizagem, devem-se levar em conta essas 

possibilidades dos alunos, de modo a se ajustar ao seu desenvolvimento cognitivo. 

 

4-  GESTÃO  DE  PESSOAL 

 

Educar     os    filhos    dos     membros    da   comunidade   é   uma    das    

tarefas     mais 

significantes  e  ao mesmo tempo assustadora da vida humana. Aprimorá-la sempre é 

fundamental para que tenhamos resultados positivos e a certeza de  que o ‘seu 

melhor’ foi aplicado nessa árdua tarefa de educar e formar os seres humanos. 

O aluno segundo Luckesi (1994, p. 117) “[... ] é um sujeito ativo que, pela ação, 

ao mesmo tempo se constrói e se aliena. Ele é um membro da sociedade como 

qualquer outro sujeito, tendo caracteres de atividade, sociabilidade, historicidade, 

praticidade”.  Partindo desse olhar individual, é que a escola tem que desenvolver sua 

práxis, atendendo cada sujeito em sua singularidade, interagindo com o aluno, 

tentando suprir suas dificuldades na aprendizagem.  

A escola trabalha com grupos heterogêneos. Muitas vezes a convivência entre 

os participantes fica comprometida em decorrência de uma série de mal-entendidos. 

Por isso, é necessário que as normas sejam  bem definidas pelo coletivo. A 
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materialização dessas normas será sistematizada no Regimento Escolar, cujas 

diretrizes encontra-se neste Plano de Gestão e na Proposta Pedagógica da Unidade 

Escolar. 

 O cotidiano escolar apresenta às vezes situações conflitantes, que se repetem e 

que demandam decisões rápidas. A Equipe Gestora fundamentada nas normas 

regimentais e nos aspectos legais deverá tomar decisões rápidas com base nos 

princípios e normas estabelecidas pelo grupo, para estabelecer um clima de confiança 

e ajuda mútua. 

 A gestão participativa deve criar condições para alcançar suas metas, 

concretizando a sua função social, bem como: promoção a cidadania, desenvolvimento 

pleno e o sucesso de todos os envolvidos no processo educacional.  

    Através de visitas às  dependências da Unidade Escolar, por meio de registros, 

verificação  e  supervisão de todo trabalho do processo educacional  e  através  da 

avaliação  contínua de toda a equipe escolar. Organização  das  horas  de  trabalho   

pedagógico  coletivo. 

Participação de toda a equipe escolar no processo de avaliação externa  

promovido pelos diferentes níveis de administração: 

- Acompanhamento através da observação constante da efetiva realização das ações 

propostas; 

- Verificação e análise do registro dos resultados alcançados através das ações 

administrativas e pedagógicas desenvolvidas pela equipe escolar; 

- Observação da aceitação da escola pela comunidade, através do grau de participação 

da mesma na manutenção do prédio, nos colegiados e demais atividades pedagógicas, 

culturais e de lazer; 

- Realização de avaliações internas sistemáticas, através de reuniões de reflexão sobre 

os resultados obtidos, replanejando as ações sempre que necessário. 
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- A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais será consubstanciada 

em relatórios a serem apreciados pelo Conselho de Escola, norteando os momentos de 

planejamento da escola. 

Para discutir e analisar as questões sobre  os resultados obtidos no 

SARESP/2010 e levantar dados relevantes, para um plano de ação, a equipe gestora 

reuni-se com a equipe  de professores, representantes da comunidade escolar, pais e 

alunos. 

No decorrer de todo o ano letivo haverá momentos de leitura, reflexão e 

estudo, troca de experiências, busca por soluções, estratégias de ações, 

estabelecimento de datas e momentos para a avaliação, planejamento e 

replanejamento das questões voltadas para o ensino e aprendizagem. O trabalho do 

coordenador pedagógico propiciará a mediação e a transferência de informações entre 

os grupos, pois não é possível reunir todos os educadores em um único momento. 

A utilização dos dados do SARESP/2010 servirá como material de estudo  ao 

longo do ano e subsidiará a reflexão acerca da prática de ensino e do processo de 

aprendizagem que vem acontecendo no interior da escola. 

Dessa maneira, o trabalho de formação dos professores se transformará em 

parâmetros para novas análises e produção de novas metodologias, sempre visando 

elevar os níveis de conhecimento dos alunos. 

A troca desses conhecimentos e a utilização de fontes diferenciadas de 

pesquisa propiciarão a ampliação da formação docente, fazendo com que ela aconteça 

dentro da própria unidade escolar. 

A  verificação  do  rendimento  escolar   será   feita   conforme   o   disposto   no  

Regimento Escolar. Compreenderá, basicamente, a avaliação do aproveitamento e  a 

apuração  da assiduidade. O aluno será avaliado pelo desempenho nas diferentes 

experiências de aprendizagem, tendo em vista a consecução dos objetivos propostos, 

avaliando atitudes: Ser, Saber, Fazer. 
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 Avaliar o aluno em seu processo de escolarização significa pensá-lo 

globalmente, ou seja, em seu universo cultural e social. Neste sentido a avaliação deve 

ser compreendida como um processo que compreende o aluno como pessoa global, 

composta de muitas dimensões interdependentes e que se relacionam de forma 

dinâmica. Deve compreender o aluno como ser humano e como cidadão em 

desenvolvimento, que o vê de modo plural e diversificado, com diversas possibilidades 

de aprendizagem, em que todos são capazes de aprender com condições e situações 

favoráveis. 

           Serão  utilizados  no  mínimo dois  instrumentos elaborados  pelo professor,  

com  acompanhamento  da Coordenação Pedagógica e da Direção Escolar,  visando  

especialmente  o aspecto qualitativo no decorrer de cada bimestre. 

As avaliações serão corrigidas pelos professores  que  as mostrarão aos alunos,  

fazendo-os observar seus  erros  e  acertos. Os  conceitos  bimestrais  serão  

comunicados  aos  pais  através  de  ficha   de avaliação  de  rendimento  nas reuniões 

de pais e mestres,  efetuadas  após  o  encerramento  de  cada   bimestre. 

          No inicio do ano será realizada a avaliação diagnóstica com o objetivo de 

verificar o  conhecimento dos alunos para melhor direcionamento do plano de ensino 

de cada classe. 

           As atividades de compensação de ausência no decorrer do ano letivo,  serão 

efetuadas de acordo com Regimento Escolar. Diariamente a Escola verificará a 

freqüência de seus alunos. Nos casos de ausência contínua, os  responsáveis  serão 

convocados  à Escola para justificar  o  motivo  das  ausências,  e  o  não  

comparecimento  dos  responsáveis  implica  no encaminhamento do caso ao Conselho  

Tutelar.  

As  atividades  de  recuperação  serão realizadas de forma contínua  durante o 

ano, com o próprio professor da disciplina em sala de aula.   

 Os  Conselhos  de Classe  e  Série   se  estruturarão  e  funcionarão  de  acordo  

com    o  disposto  no  Regimento  Escolar. 
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Avaliação do compromisso dos gestores, professores e funcionários com o 

Projeto Pedagógico e do desenvolvimento de equipes e lideranças; valorização e 

motivação de pessoas; formação continuada e avaliação de desempenho. 

A-    Avaliação das ações voltadas para a integração entre os profissionais da 

escola, pais e alunos. 

-  O Professor, o aluno e a escola formam o  tripé  que garante às novas 

gerações a posse das conquistas humanas. Quais caminhos seguir para cumprir suas 

finalidades. Ensinar conteúdos a respeito do mundo físico e social; ensinar a 

racionalidade a partir do conhecimento real e ensinar valores, para a construção de 

um futuro melhor, formando assim  as três vias principais para a formação humana. 

B-    Avaliação das ações de formação continuada em serviço e troca de 

experiências vivenciadas. 

Questões complexas como as que envolvem a escolha pelo magistério e o 

compromisso de ensinar com garra e empenho também são discutidas. Um excelente 

professor, que para se tornar um bom profissional é preciso muito mais do que 

conhecer as disciplinas do currículo. É fundamental saber como as crianças e os jovens 

se desenvolvem conhecer seus interesses, desejos e frustrações. É necessário também 

conseguir um bom manejo de classe. Levar em conta a diversidade dos alunos, buscar 

sempre novas estratégias para manter a motivação e o interesse pelos assuntos 

escolares. E por melhor que seja, precisa se manter constantemente atualizado. 

 

5- GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS. 

 

Para que a gestão de serviços e recursos  na  escola ocorra    de   forma   

organizada, torna-se necessário ter clareza da sua função social, da sua missão, dos 

objetivos estratégicos que precisam ser desenvolvidos a fim de que o plano de ação 

assegure o sucesso da escola. 
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 Com esse intuito a equipe gestora deverá atentar para as metas que a escola 

pretende atingir em curto ou longo prazo. Nesta fase, será fundamental levantar 

situações de serviços coletivos visando propor inovações no cotidiano escolar. É 

preciso conhecer os recursos disponíveis e o que cada segmento pensa a respeito da 

educação, a fim de estabelecer uma linha de ação que o coletivo considera prioritário 

para alcançar as metas, levando em consideração os recursos disponíveis na Unidade 

Escolar. 

Nenhuma prática pedagógica se constrói no vazio, no espontaneismo, no acaso, 

na sorte, no improviso. Necessita do conhecimento teórico e descobertas 

compartilhadas e refletidas coletivamente, impulsionando e desencadeando  novos 

saberes. Para concretizar seu sucesso necessita do espaço físico e dos recursos 

materiais disponíveis na Unidade Escolar. Para tanto, contamos com: 

- Ambiente pedagógico com 15 microcomputadores, atualmente desmontado; 

- Sistema de conexão via Internet;  

- Sala com TV, microcomputador, projetor multimídia, vídeo e DVD; 

- Uma TV, vídeo e DVD móvel; 

- Aparelho de som; 

- Fitas de vídeo e DVDs; 

- Um biblioteca com um bom acervo de livros para pesquisa e leitura; 

- Materiais pedagógicos; 

 

 

RELAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS 

ORIGEM DESTINO 
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Convênio FDE/APM - 

Manutenção Preventiva e 

Conservação do Prédio Escolar 

- (3 Parcelas trimestrais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção e Conservação do prédio escolar e 

respectivas instalações elétricas e hidráulicas, bem 

como, de equipamentos diversos existentes na 

escola, como, audiovisuais, de informática, máquinas 

de escrever, calculadoras, refrigeradores, fogão, 

ventiladores, armários, móveis em geral, fechaduras, 

etc. Reparos, troca, limpeza e impermeabilização de 

calhas, rufos,condutores e telhado em geral. Troca 

de vidros quebrados.   Serviços de jardinagem, como 

poda, capina, limpeza de canteiros e áreas internas 

da escola. Limpeza e desinfecção de reservatórios de 

água; dedetização geral. Recarga de extintores de 

incêndio. 

 

 

Manutenção da Escola - DMPP-

Despesas Miúdas e de Pronto 

Pagamento e Material de 

Consumo. 

Aquisição de material de limpeza, higiene e 

descartáveis, artigos farmacêuticos, material de 

expediente e impressos oficiais, gás liquefeito 

p/cozinha, material esportivo necessário ao 

desenvolvimento das atividades de Ed.Física, 

material didático-pedagógico, suprimentos de 

informática, materiais para as Oficinas Curriculares, 

etc 
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PDDE - Programa Dinheiro 

Direto na Escola - FNDE/MEC. 

(Anual) 

 

Aquisição de materiais e serviços destinados à 

manutenção e conservação, incluindo-se a 

recuperação de equipamentos, mobiliário de salas de 

aulas e bens diversos; limpeza e desinfecção de 

reservatórios de água; dedetização geral; aquisição 

de material de consumo necessário ao 

funcionamento da escola; materiais específicos para 

o desenvolvimento das aulas, como mapas, fitas de 

vídeo, livros didáticos e paradidáticos, dicionários; 

material esportivo; softwares e afins; despesas 

c/atividades educacionais; outras despesas e/ou 

materiais não especificados e que visem atender o 

aluno e eventuais projetos pedagógicos. Aquisição de 

material permanente: ventiladores, bebedouros, 

vídeos, televisores, mobiliário p/salas de aula, etc., 

observando-se os limites estabelecidos.  

Convênio FDE/APM - 

Contratação de Prestação de 

Serviços. (Parcelas Mensais) 

 

Contratação de pessoal, através da APM, pelo regime 

da CLT, p/prestação de serviços na Unidade Escolar, 

tais como: auxiliar de segurança escolar, auxiliar de 

serviços gerais, escriturário, etc. 
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Recursos Próprios da APM 

 

 

Pagamentos diversos, tais como: contas telefonicas, 

escritório de contabilidade, impostos e taxas, fretes e 

carretos, xerox, monitoramento do sistema de 

alarme, despesas bancárias, café e lanches, etc. 

Contratação de seguro c/roubo e incêndio, 

assinaturas de jornais e revistas, aquisição de 

material de limpeza e higiene, serviços de 

manutenção e conservação em geral. 

Melhoramentos no prédio e instalações. Outras 

despesas eventuais.  

 
RECURSOS  FINANCEIROS  RECEBIDOS 

 
 PERIODICIDADE 

DO REPASSE 
VALOR DA PARCELA 
(PROJEÇÃO 2011 COM 
BASE NOS RECURSOS 
RECEBIDOS EM 2010) 

VALOR TOTAL 
ANUAL 2011 
(PROJEÇÃO) 

REPASSE ESTADUAL – 
MANUTENÇÃO – FDE/APM 

R$13.474,40 R$14.474,40  

REPASSE ESTADUAL - DMPP R$7.232,50 R$8.232,50  
REPASSE ESTADUAL – OUTRO 
(ESPECIFICAR) 

R$ 7.520,00 R$ 8.520,00  
REPASSE FEDERAL - PDDE R$ 5.272,80 R$ 6.272,80  
REPASSE FEDERAL – OUTROS 
(ESPECIFICAR) 

   

RECURSOS PRÓPRIOS - APM R$ 21.947,00   
A – TOTAL DE REPASSES 
CONFIRMADOS EM 2011 

R$ 11.740,00   

B -  TOTAL DE REPASSES 
PREVISTOS EM 2011  

   

TOTAL GERAL DE RECURSOS 
RECEBIDOS PELA ESCOLA EM 
2011 (A + ATUALIZAÇÃO B)  

   

 
 

III – OBJETIVOS  DA  ESCOLA 

 

A escola deve ter sempre presente para si que o conhecimento não é algo 

pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. Essa 

percepção irá orientar a maneira de trabalhar os conteúdos, não apresentando-os 

fechados e acabados. Isso significa trabalhar com os conteúdos passando ao educando 
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ao mesmo tempo a compreensão do estágio atual da ciência, as conquistas até aqui 

empreendidas e impulsioná-los para continuar esse esforço da espécie.  

Se a educação é uma contínua construção e reconstrução do real, o movimento 

intelectual que ela comporta e no qual importa não pode ser senão uma dupla mão de 

desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas 

mesmas ordens tendo por horizonte uma aventura mental e por ambição a 

comunicação. 

 Já sabemos que não existem livros com ‘receita’ ou respostas certas e prontas 

para nossos problemas, mas devemos conhecer bem o entorno da escola com os 

recursos disponíveis para serem usados na busca  de respostas e condições para 

educar os filhos da comunidade.  

A escola, lugar em que ocorre a aprendizagem de forma “sistemática” em seu 

histórico de ação, estabelece uma correlação em que as pessoas envolvidas interagem, 

sentem-se importantes, principalmente quando promovem as práticas sociais através 

da leitura e da escrita, desencadeando dessa forma sentimentos que geram uma onda 

que arrebanha as pessoas em torno de  objetivos comuns no tempo e no espaço social 

em que vem. 

A escola deve ser produtora de conhecimento ao facilitar que cada indivíduo 

reconstrua conscientemente seu pensamento e sua ação por meio de reflexões sobre 

a própria experiência, dentro de uma sociedade em que os serviços estão vinculados a 

imaterialidade do trabalho e das relações entre os clientes. Conforme afirma o 

Professor Márcio Porchmanz: “o conhecimento se altera constantemente de acordo 

com a realidade e a aprendizagem se faz ao longo de toda a vida”.    

Como ponto de partida para transformá-la, por meio de uma ação consciente, 

intencional e com vista à transformação. 

Esta ação deverá reduzir a distância entre o real e o ideal, considerando o 

percurso histórico do sujeito envolvido, o contexto em que a escola está inserida e 
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nessa perspectiva estabelece estratégia e forma de participação de todos os 

envolvidos no processo ensino aprendizagem.    

A escola deve criar condição para que os alunos possam desenvolver suas 

capacidades, sua identidade pessoal e a socialização, construir valores, ter acesso a 

conhecimento que os preparam para uma atuação ética, crítica e participativa na 

sociedade, no âmbito cultural, social e político, valorizar a cultura de sua comunidade, 

a cultura brasileira e a universal. 

Por outro lado, o espírito da modernidade não poderá ficar à margem do 

mundo que desejamos formar, conhecer e transformar, assim, a escola deve associar à 

vida, à sociedade, ao que rodeia, não para substituir as ações mas para proporcionar 

sua própria missão, para projetar de forma consciente a formação do cidadão. “Na 

história se faz o que se pode e não o que se gostaria de fazer. Uma das grandes tarefas 

políticas que se deve observar é a perseguição constante de tornar possível amanhã o 

impossível de hoje”.(FREIRE, 1997)  

Uma pessoa educada deve ser capaz de pensar e escrever com clareza.  

Uma pessoa educada deve ter adquirido ao longo de sua trajetória escolar 

algum conhecimento profundo, ou pelo menos que haja um tema que despertou 

profundo interesse e que serve de guia para um objetivo ainda maior.  

Uma pessoa educada deve ser capaz de analisar  e  criticar de maneira sensata 

o modo de ensinar e aprender.  

Uma pessoa educada deve ter habilidade suficiente para interagir, pensar e 

refletir sobre os valores morais e éticos que regem a sua sociedade.  

Uma pessoa educada deve ser apta a interagir em qualquer ambiente, de 

qualquer nação, de qualquer cultura, ou pelo menos ter o discernimento de como 

fazer.  

Esses conceitos se criam quando a escola e o educador deixam de fazer o papel 

de replicadores dos conhecimentos e o aluno de mero expectador passivo. 
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VISÃO FUTURA DA ESCOLA  

 

            A escola  uma Instituição socialmente organizada, visa a realizar um projeto de 

socialização dos imaturos e prepará-los para a vida em sociedade, concebida em seus 

aspectos estruturais e funcionais, como algo natural, dados que abrangem  instituições 

empenhadas em beneficiar a todos e a cada um de seus membros, 

independentemente da origem social, da cor, do credo e do sexo (PATTO 1997).  Nesse 

sentido a educação como fator de socialização é parte do processo  das relações inter-

pessoais,  portanto a educação deve ser pensada como processo de formação e 

preparação  individual. Influenciando em suas experiências futuras.  

“A escola lugar de diversas formas de expressão, onde agem interesses que 

se opõem, ora para padronizar, ora para estimular o diferente, gerando muitas 

vezes, atitudes e comportamentos contraditórios. A escola deve preparar para 

alguma coisa, deve  ser para a própria vida, mas esta entendida como o viver bem, 

no desfrute de todos os bens criados socialmente pela humanidade”.(PARO, 1997) 

 A relação escola-comunidade propicia vivenciar a solidariedade, a paz interior, 

ao mesmo tempo em que resgata valores esquecidos, como união, amizade, amor ao 

próximo e principalmente o respeito. 

 A principal meta é de transformar os sonhos em realidade por meio de um 

conjunto de ações, como afirma Paro “a escola é uma das únicas instituições para cujo 

produto não existem padrões definidos de qualidade”, mas no entanto as ações devem 

traduzir em uma melhoria do processo ensino aprendizagem; processo de organização 

do atendimento escolar;  gestão administrativa: pessoal, instalações físicas da escola, 

patrimônio, apoio ao aluno e gestão financeira, que nestes termos podemos retomar o 

que afirmava Paro em 1986 que a administração nada mais é que “utilização racional 

de recursos para a realização de determinados fins”. (PARO,1986). 

 
IV – DEFINIÇÃO DAS METAS E AÇÕES A SEREM DESENCADEADAS 
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Fundamentado no texto da  Constituição de 88, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCNs e nos princípios que norteiam as Propostas Curriculares da Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo orientam a escola quanto aos princípios gerais 

que visam à consecução das seguintes metas para a Unidade Escolar: 

- respeito aos direitos humanos e exclusão de qualquer tipo de discriminação, nas 

relações interpessoais, públicas e privadas; 

- igualdade de direitos, de forma a garantir a equidade em todos os níveis; 

- participação como elemento fundamental à democracia; 

- co-responsabilidde pela vida social como compromisso individual e coletivo. 

            A LDB 9.394/96 tem na cidadania seu eixo orientador e se compromete com 

valores e conhecimentos que viabilizam a participação efetiva do aluno na vida social; 

em função disso, estabelecemos como metas para as ações de ensino: 

- posicionamento em relação às questões sociais e visão da tarefa educativa como 

intervenção intencional no presente; 

- tratamento de valores como conceitos reais, inseridos no contexto do cotidiano; 

- inclusão dessas perspectivas no ensino dos diversos conteúdos escolares. 

              A inclusão de temas sócio-culturais no currículo transcende o âmbito das 

diversas disciplinas e corresponde aos Temas Transversais,  caracterizados por: 

- urgência social; 

- abrangência nacional; 

- possibilidade de ensino e aprendizagem; 

- favorecimento na compreensão da realidade social. 

A partir das  Propostas Curriculares da Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo que orientam a escola quanto aos princípios da formação integral e a Unidade 

Escolar propõe com metas: 

- A Melhorar  cada vez mais a qualidade do ensino e da clientela escolar;  

- Estabelecer uma correlação entre  as pessoas, num clima de paz e harmonia; 
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- Elaborar aulas  produtivas, interessantes, que despertem  nos alunos interesse e 

curiosidade para a continuidade de seus estudos;  

- Controle  permanente da freqüência dos alunos, a fim de zerar a  evasão; 

- Tornar a escola um espaço agradável e acolhedor  para assegurar  a permanência do 

aluno; 

- Conscientização das famílias sobre a importância da freqüência do aluno na escola e 

de sua participação na formação de seu filho; 

- Incorporar na ação educativa os conceitos de cidadania, solidariedade, 

companheirismo, amizade e respeito; 

 

AÇÕES   QUE   SERÃO   DESENCADEADAS 

 

Acreditamos em uma educação com liberdade de pensamento, criatividade e 

dinamismo, ampliando assim horizontes e construindo sua própria história. Nossas 

ações serão desencadeadas na  perspectiva de: 

-  Formar para a vida fazendo parte do currículo, atividades paralelas que contribuam 

para o desenvolvimento dos alunos; 

- Estimular a leitura do mundo, onde de forma global e plena o aluno construa hábitos 

de ler e interpretar de acordo com a norma padrão dentro de cada contexto histórico. 

Descobrindo dentre entrelinhas os segredos da boa leitura; 

- Contribuir para a construção de valores, onde na prática diária o amor e respeito ao 

próximo sejam interiorizados; 

- Partir do princípio que os nossos alunos  são o nosso amanhã, e que da escola e da 

família, depende a construção do caráter das mesmas; 

Enfim o nosso desafio é buscar junto à família, valores e atitudes concretas 

fazendo com que o indivíduo sinta orgulho primeiramente de ser, enquanto pessoa, 

resultando assim, a formação de homens e mulheres verdadeiramente participativos e 
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conscientes de seu valor na sociedade em busca de um mundo melhor e um futuro 

promissor. Para que isto se torne realidade devemos estabelecer como prioridades: 

- Acompanhar  a prática docente; 

- Capacitar a equipe escolar; 

- Combater  a  evasão; 

- Investir na recuperação contínua; 

- Investir na melhoria da qualidade do ensino; 

- Cada aluno deve aprender a aprender; 

- Desenvolver programas de leitura, redação, literatura, jornal de classe, etc. 

- Debates de temas sociais, políticos, econômicos e culturais; 

- Despertar a sensibilidade, a música e a apreciação do belo e da arte; 

 
 

 

V – PLANOS DE CURSOS 

CICLO II – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

OBJETIVOS 

- Desenvolver a capacidade de aprender através do domínio das habilidades 

básicas da leitura, da escrita e dos cálculos; 

- Valorizar o ambiente natural, social, político, tecnológico, das artes e dos 

valores que permeiam a ação humana nos diversos níveis da sociedade; 

- Desenvolver a capacidade de aprender através da aquisição de conhecimentos 

e habilidades; 

- Fortalecer os vínculos de solidariedade, tolerância, respeito e vivência familiar; 

- Propiciar condições para os alunos do  ciclo II  continuar os estudos no Ensino 

Médio; 

- Formar o cidadão consciente de seus direitos e deveres. 
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FORMAS  DE  INGRESSO,  CLASSIFICAÇÃO  E  RECLASSIFICAÇÃO 

A matrícula do aluno será efetuada mediante requerimento do pai ou 

responsável,   observadas as normas, as diretrizes para atendimento da demanda 

escolar e os seguintes critérios: 

I – por ingresso, no  Ciclo II (5ª série do ensino  fundamental), com  base da conclusão 

do Ciclo I; 

II – por classificação ou reclassificação, a partir  do Ciclo II (5ª série do Ensino 

Fundamental). 

III – por transferência, para candidatos de outras escolas do país ou do exterior; 

IV – mediante avaliação feita pela escola para alunos sem comprovação de estudos 

anteriores, observados o critério de idade e outras exigências específicas do curso. 

V – Deverá apresentar os seguintes documentos 

- Apresentar prova documental de sua identificação 

- Comprovante de escolaridade; 

- Comprovante de endereço 

- Foto 3/4 

A reclassificação do aluno, em série mais avançada, tendo como referência a  

correspondência idade/série e a avaliação de competências nas matérias da base 

nacional comum do currículo ocorrerá a partir de: 

I – proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos 

resultados de  avaliação diagnóstica ou da recuperação intensiva; 

II – solicitação do próprio aluno ou seu responsável mediante requerimento dirigido 

ao diretor da escola. 

 São procedimentos de reclassificação: 

I – provas sobre os componentes  curriculares da base nacional comum; 

II – uma redação de língua portuguesa; 

III – parecer do Conselho de Série sobre o grau de desenvolvimento  e maturidade do 

candidato para cursar a série ou ciclo pretendido; 
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IV – parecer conclusivo do Diretor da Escola. 

Para o aluno da própria escola, a reclassificação ocorrerá até o final do primeiro 

bimestre letivo e, para o aluno recebido por transferência ou oriundo de país 

estrangeiro, em qualquer época do ano. 

 

FREQUÊNCIA  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  as medidas 

necessárias para que  os alunos possam compensar as ausências que ultrapassem o 

limite de 20% do total de aulas dadas. 

 As atividades de compensação de ausências serão programadas por meio de 

trabalhos extra-classes, orientadas e registradas pelo professor da disciplina, com a 

finalidade de sanar as dificuldades de aprendizagem provocadas pela freqüência 

irregular às aulas. 

A compensação de ausências deverá ser requerida pelo pai ou responsável,  ou 

pelo próprio aluno, quando maior de idade, no primeiro dia em que este retornar à 

escola. 

No final  do ano, o controle de freqüência  será efetuado sobre o total de horas 

letivas, exigida a  freqüência mínima de 75% para promoção. 

Poderá ser reclassificado o aluno que, no período letivo anterior, não atingiu a  

freqüência mínima exigida. 

 

PROMOÇÃO 

Será considerado promovido, no final do ciclo e nas séries do ensino médio, o 

aluno que tiver rendimento satisfatório em todos os componentes curriculares. 

- Todos  os alunos terão direito  a estudos de  recuperação de forma contínua  em 

todas as disciplinas em  que o aproveitamento for considerado insatisfatório. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO 
E.E. “PROF. WALTER FERREIRA” 

RUA MACHADO DE ASSIS, 761 – FONE: (016) 3633-3024 – 3630-7799 
VILA TIBÉRIO - CEP: 14050-490 – RIBEIRÃO PRETO – SP 

www.escolawalterferreira.com.br 
 
 

46 
 

- As atividades de  recuperação serão realizadas, de forma  contínua, ao longo  do 

período letivo e de forma paralela ao período de estudo do aluno; 

- Excepcionalmente, ao término do ciclo, admitir-se-á  um ano de programação 

específica  de recuperação do Ciclo II, para os alunos que demonstrarem  

impossibilidade de prosseguir estudos no  ensino médio 

 

METAS 

- Melhorar  cada vez mais a qualidade do ensino e da clientela escolar;  

- Estabelecer uma correlação entre  as pessoas, num clima de paz e harmonia; 

- Elaborar aulas  produtivas, interessantes, que despertem  nos alunos interesse e 

curiosidade para a continuidade de seus estudos;  

- Controle  permanente da freqüência dos alunos, a fim de zerar a  evasão; 

- Tornar a escola um espaço agradável e acolhedor  para assegurar  a permanência 

do aluno; 

- Conscientização das famílias sobre a importância da freqüência do aluno na 

escola e de sua participação na formação de seu filho; 

- Incorporar na ação educativa os conceitos de cidadania, solidariedade, 

companheirismo, amizade e respeito; 

 
AÇÕES   QUE   SERÃO   DESENCADEADAS 

- Acompanhar  a prática docente; 

- Capacitar a equipe escolar; 

- Combater  a  evasão; 

- Investir na recuperação contínua; 

- Investir na melhoria da qualidade do ensino; 

- Cada aluno deve aprender a aprender; 

- Desenvolver programas de leitura, redação, literatura, jornal de classe, etc. 

- Debates de temas sociais, políticos, econômicos e culturais; 
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- Despertar a sensibilidade a música e a apreciação do belo e da arte; 

 
SÍNTESE DAS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. 

(CONTEÚDO EM ANEXO NO FINAL) 

1) Linguagens e Códigos 

a) Língua Portuguesa: 

No processo de ensino-aprendizagem dos diferentes ciclos do ensino 

fundamental, espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas 

situações comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de 

modo a possibilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas 

possibilidades de participação social no exercício da cidadania. 

Os sujeitos devem se apropriar dos conteúdos, transformando-os em 

conhecimento próprio, por meio da ação sobre eles, mediado pela interação com o 

outro. Não é diferente no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. É 

nas práticas sociais, em situações lingüisticamente significativas, que se dá a expansão 

da capacidade de uso da linguagem e a construção ativa de novas capacidades que 

possibilitam o domínio cada vez maior de diferentes padrões de fala e de escrita. 

Enfim, as práticas de linguagem que ocorrem no espaço escolar diferem das 

demais porque devem, necessariamente, tomar as dimensões discursivas e 

pragmáticas da linguagem como objeto de reflexão, de maneira explícita e organizada, 

de modo a construir, progressivamente, categorias explicativas de seu funcionamento. 

Ainda que a reflexão seja constitutiva da atividade discursiva, no espaço escolar 

reveste-se de maior importância, pois é na prática de reflexão sobre a língua e a 

linguagem que pode se dar a construção de instrumentos que permitirão ao sujeito o 

desenvolvimento da competência discursiva para falar, escutar, ler e escrever nas 

diversas situações de interação. 

 
b) Língua Estrangeira: 
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Os conteúdos estão organizados em torno de quatro eixos: conhecimento de 

mundo, conhecimento sistêmico, tipos de texto e atitudes. 

A organização por eixos busca evidenciar a importância de cada um deles no 

processo de ensino e aprendizagem. Não devem, no entanto, ser tratados de maneira 

independente, pois há conexão indicados em cada um deles. 

O enfoque no tratamento dos conteúdos deve estar na aprendizagem de 

estratégias de construção do significado via Língua Estrangeira, posto que se enfatiza o 

engajamento discursivo do aluno ao proporcionar a aprendizagem de uma língua por 

meio da aprendizagem de como usá-la. 

Os conteúdos referem-se não só a aprendizagem de conceitos e procedimentos 

como também ao desenvolvimento de uma consciência crítica dos valores e atitudes 

em relação ao papel que a língua estrangeira representa no país, aos seus usos na 

sociedade, ao modo como as pessoas são representadas no discurso, ao fato de que o 

uso da linguagem envolve necessariamente a identidade social do interlocutor. 

 
c) Arte: 

Com relação aos conteúdos, orienta-se o ensino da área de modo que acolha a 

diversidade do repertório cultural que o aluno traz para a escola, trabalhe com os 

produtos da comunidade em que a escola está inserida e também que se introduzam 

conteúdos das diversas culturas e épocas a partir de critérios de seleção adequados à 

participação do estudante na sociedade como cidadão informado. 

Os conteúdos da área de Arte estão organizados de tal maneira que possam 

atender aprendizagens cada vez mais complexas no domínio do conhecimento artístico 

e estético, seja no exercício do próprio processo criador, pelo fazer, seja no contato 

com outras manifestações presentes nas culturas ou na natureza. O estudo, a análise e 

a apreciação da arte podem contribuir tanto para o processo pessoal de criação dos 

alunos como também para sua experiência estética e conhecimento significado que ela 

desempenha nas culturas humanas. 
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d) Educação Física: 

Os conteúdos de aprendizagem serão apresentados dentro dos blocos, segundo 

sua categoria conceitual (fatos, princípios e conceitos), procedimental (ligados ao 

fazer) e atitude (normas, valores e atitudes), o que permite a identificação mais precisa 

das intenções educativas. 

Com a preocupação de garantir a coerência com a concepção exposta e de 

efetivar os objetivos, foram eleitos alguns critérios para a seleção dos conteúdos 

propostos. 

Foram selecionadas práticas da cultura corporal de movimento que tem 

presença marcante na sociedade brasileira, cuja aprendizagem favorece a ampliação 

das capacidades de interação sociocultural, o usufruto das possibilidades de lazer, a 

promoção da saúde pessoal coletiva. 

Considerou-se também de fundamental importância que os conteúdos da área 

contemplem as demandas sociais apresentadas pelos temas transversais. 

A característica do trabalho deve contemplar os vários níveis de competências 

desenvolvidas para que todos os alunos sejam incluídos e as diferenças individuais 

resultem em oportunidades para troca e enriquecimento do próprio trabalho. 

A característica do trabalho deve contemplar os vários níveis de competências 

desenvolvidas, para que todos os alunos sejam incluídos e as diferenças individuais 

resultem em oportunidades para troca e enriquecimento do próprio trabalho. 

Dentro dessa perspectiva, o grau de aprofundamento dos conteúdos estará 

submetido às dinâmicas dos próprios grupos, evoluindo do mais simples e geral para o 

mais complexo e especifico ao longo dos ciclos. 

 

II – Ciências da Natureza e Matemática: 

a)Ciências: 
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Reconhecida à complexidade das ciências naturais e da tecnologia, é preciso 

aproximá-las da compreensão do estudante, favorecendo seu processo pessoal de 

constituição do conhecimento científico e de outras capacidades necessárias À 

cidadania. 

 

b)Matemática: 

Atualmente, há consenso a fim de que os currículos de Matemática para o 

Ensino Fundamental e das operações (no campo da Aritmética e da Álgebra), o estudo 

do espaço e das grandezas e das medidas (que permitem interligações entre os 

campos da Aritmética, da Álgebra e da Geometria e de outros campos do 

conhecimento). 

O desafio que se apresenta é o de identificar, dentro de cada um desses vastos 

campos que conceitos, procedimentos e atitudes são socialmente relevados. 

Também apontar em que medida os conteúdos contribuem para o 

desenvolvimento intelectual do aluno, ou seja, para a construção e coordenação do 

pensamento lógico– matemático, para o desenvolvimento da criatividade, da intuição, 

da capacidade de análise e de crítica, que constituem esquemas lógicos de referencia 

para interpretar fatos e fenômenos. 

 

Ciências Humanas: 

a)História: 

Na escolha dos conteúdos, a preocupação central desta proposta é propiciar os 

alunos o dimensionamento de si mesmos e de outros indivíduos e grupos em 

temporalidade histórica. 

Assim, estes conteúdos procuram sensibilizar e fundamentar a compreensão de 

que os problemas atuais e cotidianos não podem ser explicados unicamente a partir de 

acontecimentos restritos ao presente. 
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Requerem o questionamento ao passado, análises e identificação de relações 

entre vivências sociais no tempo. 

Isto significa que os conteúdos serão trabalhados com os alunos e não se 

restringem unicamente ao estudo de acontecimentos e conceituações históricas. É 

preciso ensinar procedimentos e incentivar atitudes nos estudantes que sejam 

coerentes com os objetivos da história. 

São importantes temas de estudo, na medida em que buscam a compreensão 

da diversidade de modos de vida, de culturas e de representações internas das 

sociedades e das organizações sociais. São historicamente relevantes por 

possibilitarem estudos sobre trocas, intercâmbios e confrontos que contribuem para 

as transformações e as permanências históricas. 

Favorecem a percepção dos conflitos geradores de situações de dominação, 

discriminação, igualdade e desigualdade. 

   
b)Geografia. 

O critério para seleção fundamenta-se na importância social e formação 

intelectual do aluno. A organização proposta ocorre por meio de eixos temáticos que 

reúnem temas e itens. Cada eixo temático guarda em si uma multiplicidade de temas 

que permitirão ao professor ampla reflexão sobre os diferentes enfoques que poderão 

ser feitos pela Geografia na busca da explicação e compreensão dos lugares do mundo. 

Partindo-se do pressuposto de que a realidade do mundo é muito mais ampla do que a 

possibilidade teórica de qualquer área do conhecimento para dar conta de sua 

explicação e compreensão isoladamente, e de que isso não pode ser feito de forma 

fragmentada, a pratica didática e pedagógica da interdisciplinaridade torna-se um 

recurso para impedir o ensino fragmentado do mundo. 

Os eixos temáticos organizados dos conteúdos no ensino da Geografia deverão 

estar também contemplados os temas transversais. 
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Temas relacionados com Ética, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo, Meio 

ambiente, que fazem parte do universo desse cotidiano. É preciso lembrar que esses 

temas transversais são emergentes no seu cotidiano e que, além de possibilitar a 

formação integrada do aluno, poderão garantir o trânsito pela interdisciplinaridade no 

currículo das escolas. 

 
 
 
 
 
 

SÍNTESE DAS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA O ENSINO MÉDIO. 

(CONTEÚDO EM ANEXO NO FINAL) 

 

1) Linguagens, Códigos e suas tecnologias: 

a) Língua Portuguesa – competências e habilidades a serem desenvolvidas: 

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 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). 

- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus 

códigos sociais, contextuais e lingüísticos. 
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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. 

 

b) Língua Estrangeira Moderna – Competências e habilidades a serem desenvolvidas. 

Representação e Comunicação 

- Escolher o registro adequado à situação na 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. 

- Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a 

informações e outras culturas e grupos sociais. 

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 de idéias e escolhas, tecnologias disponíveis). 

- Compreender de forma determinada expressão, pode ser interpretada em razão de 

aspectos sociais e/ou culturais. 

- Saber distinguir as variantes lingüísticas. 

Contextualização sócio-cultural: 

- Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e 

sentir de quem os produz. 

 

c) Educação Física – competências e habilidades a serem desenvolvidas: 

Representações e Comunicação: 
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- 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. 

- Reconhecer na convivência e nas praticas, maneiras eficazes de crescimento coletivo, 

dialogando, refletido e adotando uma postura democrática sobre diferentes pontos de 

vista postos em debate. 

- Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física enquanto 

objeto de pesquisa e área de interesse social 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 freqüência, aplicando-

as em suas práticas corporais. 

- Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-

las e reinterpreta-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na 

seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou aquisição da saúde. 

Contextualização Sócio-Cultural 

- Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal reconhecendo a 

valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão. 

 

d) Arte – Competências e Habilidades a serem desenvolvidas: 

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. 
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Investigação e Compreensão 

- Analisar, refletir e compreender os diferentes processos da Arte, com seus diferentes 

instrumentos de origem material e ideal, como manifestações socioculturais e 

históricas. 

- Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos e 

embasados em conhecimentos afins, de caráter filosófico, sociológico, antropológico, 

semiótico, científico e tecnológico, entre outros. 

Contextualização Sócio-cultural 

- Analisar, refletir e preservar as diversas manifestações de Arte – em suas múltiplas 

funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e éticos, interagindo com o 

patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender em sua 

dimensão sócio-histórica. 

 

e) Conhecimentos de Informática 

Representação e Comunicação 

- Reconhecer a Informática como ferramenta para novas estratégias de aprendizagem, 

capaz de contribuir de forma significativa para o processo de construção do 

conhecimento, nas diversas áreas. 

Investigação e compreensão: 

- Compreender as funções básicas dos principais produtos de automação tais como 

sistemas operacionais, interfaces gráficas, editores de textos, planilhas de cálculos e 

aplicativos de apresentação. 

 

Contextualização Sócio-cultural 

- Reconhecer o papel da informática na organização da vida sócio-cultural e na 

compreensão da realidade, relacionando o manuseio do computador a casos reais, 

seja no mundo do trabalho ou na vida privada. 
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2) Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 

a) Biologia – Competências e Habilidades a serem desenvolvidas: 

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. 

- Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em Biologia, elaborando conceitos, 

identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 

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

Investigação e Compreensão 

- Utilizar noções e conceitos da Biologia em novas situações de aprendizado 

(existencial ou escolar). 

- Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos ou 

processos biológicos (lógica externa). 

Contextualização Sócio-cultural 

- Reconhecer a Biologia como um fazer humanos, portanto, histórico, fruto da 

conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos. 

- Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam a preservação e a 

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 e as concepções 

de desenvolvimento sustentável. 

 

b) Física – Competências e Habilidades a serem desenvolvidas. 

Representação e Comunicação 
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- Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. 

- Compreender manuais de instalação e utilizando aparelhos. 

- Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 

expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens 

matemáticas e discursivas entre si. 

- Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, sabendo 

interpretar notícias científicas. 

- Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos sistemas físicos trabalhados. 

Investigação e Compreensão 

- Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar, 

identificar irregularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o 

conceito de medir, fazer hipóteses, testar. 

- Construir e investigar situações-problemas, 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. 

- Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam 

aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes. 

 

c) Química – Competências e Habilidades a serem desenvolvidas: 

Representação e Comunicação 

- Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 
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- Compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual. 

- 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 o 

conhecimento da Química (livro, computador, jornais, manuais, etc). 

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 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. 

Contextualização Sócio-cultural 

- Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser 

humano com o ambiente. 

- Reconhecer os limites éticos e morais que podem ser envolvidos no desenvolvimento 

da Química e da tecnologia. 

 

d) Matemática – Competências e Habilidades a serem desenvolvidas: 

Representação e Comunicação: 

- Ler e interpretar textos de Matemática. 

- Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões, 

etc.). 

- Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas, etc.) e vice-versa. 
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- Exprimir-se com correção e clareza, tanto na linguagem materna, como na linguagem 

matemática, usando a terminologia correta. 

- Produzir textos matemáticos adequados. 

- Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos de proteção e 

de comunicação. 

- Utilizar corretamente instrumentos de medição e desenho. 

Investigação e Compreensão 

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

- Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema. 

- 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 idéias e produzir argumentos convincentes. 

Contextualização 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 

potencialidades. 

 

3) Ciências Humanas e suas Tecnologias 

a) História – Competências e Habilidades a serem desenvolvidas: 

Representação e Comunicação: 
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- 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. 

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. 

- 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 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 

suas 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. 

 

b) Geografia – Competências e Habilidades a serem desenvolvidas: 

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. 
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- Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográficas e geográficas, como formas de 

organizar e conhecer a localização, distribuição e freqüência dos fenômenos naturais e 

humanos. 

Investigação e Compreensão 

- Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, 

identificando as singularidades ou generalidade de cada lugar, paisagem ou território. 

- Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e 

degradação da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da sai 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. 

 

c) Sociologia, Antropologia e Política – Competências e Habilidades a serem 

desenvolvidas: 

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. 
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- 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. 

- 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 no 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. 

 

d) Filosofia – Competências e Habilidades a serem desenvolvidas: 

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 em face de argumentos mais consistentes. 

Investigação e Compreensão 

- Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos das 

Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais. 

Contextualização Sócio-cultural 
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- 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. 

 

VI - PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS QUE COMPÕEM A 

ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

 

NÚCLEO DE DIREÇÃO 

 

Núcleo de direção, como centro executivo do planejamento, organização, 

coordenação, avaliação e integração das atividades da Unidade Escolar. 

- Articular  as diferentes equipes na busca da unidade da execução das funções; 

- Elaborar e executar a proposta pedagógica  com as diferentes equipes escolares; 

- Cumprimento dos dias  e horas letivas;  

- Acompanhar a elaboração do projeto de reforço e recuperação  da aprendizagem; 

- Articular o envolvimento e participação da família e comunidade escolar; 

- Acompanhar e intervir no rendimento, freqüência e evasão do aluno e comunicar aos 

pais/responsáveis; 

- Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao Juiz competente da Câmara e ao 

respectivo representante do Ministério Público, os casos de maus tratos envolvendo 

alunos e a relação dos alunos que apresentarem quantidade de faltas acima de 50% do 

percentual estabelecido em lei; 

- Elaborar, encaminhar e acompanhar relatórios sobre rendimento, freqüência, evasão 

e conduta disciplinar dos alunos em Liberdade Assistida; 

- Acompanhar a elaboração das atividades a serem desenvolvidas nos HTPCs;  

- Acompanhar e intervir se necessário na elaboração e execução dos projetos 

pedagógicos e nos planos diários de aulas; 

- Acompanhar e intervir se necessário na ação disciplinar de cada docente; 
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-  Estar sempre presente nas ações das equipes escolares; 

- Estabelecer como meta o trabalho coletivo, integrando todas a equipes escolares, 

ajudando-se mutuamente em direção os objetivos definidas, em busca  de um trabalho 

de qualidade dentro da Unidade Escolar; 

- Estabelecer como meta o trabalho coletivo entre os Colegiados ( Conselho de Escola e 

Conselho de Série)  e as entidades escolares ( Associação de Pais e Mestres  e   Grêmio  

Estudantil). 

 

NÚCLEO  TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

 

Núcleo Técnico-pedagógico, como centro de apoio e acompanhamento de toda 

a ação didática pedagógica, de aprendizagem e avaliação docente e discente que 

envolve a realidade da Unidade Escolar. 

- Redirecionamento dos conselhos de classe. 

- Elevar os níveis satisfatórios de qualidade cognitiva e operativa do processo ensino e 

aprendizagem 

- Tornar mais vivo o currículo, fazendo com que todo o conteúdo seja contextualizado 

e significativo para os alunos. 

- Corrigir as falhas no processo ensino/aprendizagem. 

- Tornar público as considerações das normas de convivência do Regimento Interno da 

Unidade Escolar. 

- Pesquisar e acompanhar as causas da evasão, repetência e do baixo rendimento 

escolar dos alunos 

- Melhorar o respeito aos professores, direção e funcionários da escola  

-  Desenvolver o respeito ao patrimônio público;    

-  Desenvolver  o respeito a sociedade em geral; 

- Participação efetiva no processo educativo da escola; 
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- Auxiliar e incentivar no uso dos materiais pedagógicos e colocar todo o acervo a 

disposição para o trabalho pedagógico dos professores; 

- Orientar e discutir as questões do Currículo nas reuniões pedagógicas. 

- Montar gráficos de aproveitamento dos alunos nas diversas disciplinas, áreas, 

conteúdos. Esses gráficos serão analisados e ações serão propostas pelos professores 

nas reuniões pedagógicas. 

- Procurar  incentivar a participação dos responsáveis às reuniões bimestrais e resgatar 

o aluno para à escola, tornando e mostrando a escola como um lugar importante e 

prazeroso. 

- Incentivar e prover condições para o aluno ter estudo de apoio, leitura, orientação 

profissional, saúde e higiene.Incentivar e orientar o educando da necessidade efetiva 

de sua participação nas aulas. 

- Conscientizar os alunos e toda a comunidade escolar, através de campanhas, 

palestras, etc. 

 

PROPOSTA DE TRABALHO PARA A FUNÇÃO DE  PROFESSOR COORDENADOR 

PEDAGÓGICO. 

 
QUANTO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR 

COORDENADOR: 
 

 RESOLUÇÃO SE – 88/2007 – Dispõe sobre a função gratificada de Professor 

Coordenador. 

 Art. 2º O docente indicado para o exercício da função de professor coordenador 

terá como atribuições: 

I – Acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os 

resultados do desempenho dos alunos;  

II – Atuar no sentido de tomar as ações de coordenação pedagógica espaço coletivo de 

construção permanente da prática docente; 
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III – Assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes 

dos professores para garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática 

pedagógica, estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento 

profissional; 

IV – Assegurar a participação ativa de todos os professores do seguimento/nível objeto 

da coordenação, garantindo a realização de um trabalho produtivo e integrador; 

V – Organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de 

aprendizagem; 

VI – Conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e 

aprendizagem, para orientar os professores; 

VII – Divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recurso tecnológicos 

disponíveis.    

 

OBJETIVOS GERAIS DO TRABALHO DO PROFESSOR COORDENADOR  

 

 Segundo o caderno do Gestor/2008 elaborado pela S.E.E., “Coordenar a 

organização pedagógica de uma escola que atenda as demandas da sociedade atual 

implica que a equipe escolar tenha clareza de qual é a função social da educação 

básica hoje, distinguindo entre a democratização e massificação do ensino. 

Democratizar é garantir o melhor para todos. A massificação limita-se a oferecer 

qualquer ensino a todos.”  

 

TRABALHO DO PROFESSOR COORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II: 

 

a) Cumprir com as atribuições determinadas na Resolução SE 88/2007 que 

dispõe sobre a função gratificada de professor coordenador; 

b) Propiciar situações que permitam a adequação da Proposta Pedagógica 

da Unidade Escolar em relação a Nova Proposta Curricular da S.E.E.; 
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c) Implantar e acompanhar a Nova Proposta Curricular a fim de que seus 

objetivos quanto a melhoria do nível de aprendizagem dos alunos seja 

atendidas; 

d) Garantir ao corpo docente espaço e recursos que permitam momentos 

de aprendizagem e reflexão quanto a sua prática pedagógica que vise a 

melhoria da qualidade do nível de ensino oferecido na Unidade Escolar; 

e) Observar e diagnosticar problemas que incidam sobre o nível de 

aprendizado dos alunos do ensino fundamental, afim de se buscar com 

o coletivo da escola alternativas que tenham por objetivo melhorar o 

desempenho dos alunos; 

f) Integrar as oficinas curriculares com o currículo comum fazendo com 

que as atividades se integrem de forma harmoniosa e contextualizada à 

Proposta Pedagógica da escola 

 

 

TRABALHO DO PROFESSOR COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO 

 

OBJETIVOS 

- Melhoria do processo da avaliação educacional 

- Acompanhar e orientar a implantação da nova proposta curricular e  todas as 

atividades didático-pedagógicas da escola. 

- Propor para discussão, junto ao corpo docente, o desenvolvimento do currículo, 

através da interdisciplinaridade e tranversalidade 

-  Desencadear ações corretivas das defasagens no aprendizado dos alunos.  

- Procurar corrigir e melhorar as falhas diagnosticadas após  os resultados bimestrais 

- Melhoria da disciplina 

-Diminuir o índice de repetência, evasão e aumentar o rendimento escolar 
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- Desenvolver o respeito do aluno ao Ambiente Escolar 

METAS 
 
- Redirecionamento dos conselhos de classe. 
 
- Elevar os níveis satisfatórios de qualidade cognitiva e operativa do processo ensino e 
aprendizagem 
 
- Tornar mais vivo o currículo, fazendo com que todo o conteúdo seja contextualizado 
e significativo para os alunos. 
 
- Corrigir as falhas no processo ensino/aprendizagem. 
 
- Tornar público as considerações das normas de convivência do Regimento Interno da 
Unidade Escolar. 
 
- Pesquisar e acompanhar as causas da evasão, repetência e do baixo rendimento 
escolar dos alunos 
 
- Melhorar o respeito aos professores, direção e funcionários da escola  
 
-  Desenvolver o respeito ao patrimônio público;    
     
-  Desenvolver  o respeito a sociedade em geral. 
 
AÇÕES 
 
- Participação efetiva no processo educativo da escola; 

- Auxiliar e incentivar no uso dos materiais pedagógicos e colocar todo o acervo a 

disposição para o trabalho pedagógico dos professores; 

- Orientar e discutir as questões do Currículo nas reuniões pedagógicas. 

- Montar gráficos de aproveitamento dos alunos nas diversas disciplinas, áreas, 

conteúdos. Esses gráficos serão analisados e ações serão propostas pelos professores 

nas reuniões pedagógicas. 
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- Procurar  incentivar a participação dos responsáveis às reuniões bimestrais e resgatar 

o aluno para à escola, tornando e mostrando a escola como um lugar importante e 

prazeroso. 

- Incentivar e prover condições para o aluno ter estudo de apoio, leitura, orientação 

profissional, saúde e higiene.Incentivar e orientar o educando da necessidade efetiva 

de sua participação nas aulas. 

- Conscientizar os alunos e toda a comunidade escolar, através de campanhas, 
palestras, etc. 

PROPOSTA DE TRABALHO DO PROFESSOR COORDENADOR PARA AS   H.T.P.C.s: 

 As Horas de Trabalho Pedagógicos Coletivos (H.T.P.C.s), é  regulamentada 

conforme a Portaria Cenp nº1/96 e  pela LC 836/97 e tem por finalidade: 

a) Articular os diversos segmentos da escola para a construção e 

implementação de seu trabalho pedagógico; 

b) Fortalecer a Unidade Escolar como instância privilegiada do 

aperfeiçoamento de seu Projeto Pedagógico; 

c) (re)planejar e avaliar as atividades de sala de aula, tendo em vista as 

diretrizes comuns que a escola pretende imprimir ao processo ensino 

aprendizagem. 

 Considerando as finalidades acima, a coordenação organizará as H.T.P.C.s com os 

seguintes objetivos: 

- Implementação e acompanhamento da Nova Proposta Curricular da S.E.E. 2008 

visando à adequação da Proposta Pedagógica da escola; 

- Articular atividades educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos da 

escola, visando a melhoria do processo ensino aprendizagem; 

- Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos índices de 

evasão e repetência; 
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- Possibilitar a reflexão sobre a prática docente; 

- Favorecer o intercâmbio de experiências; 

- Promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores; 

- Acompanhar e avaliar, de forma sistemática, o processo ensino aprendizagem. 

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR COORDENADOR PARA AS H.T.P.C.S: 

- Os H.T.P.C.s da escola estão organizados para ocorrerem em apenas dois dias da 

semana, o que permite uma maior concentração de professores nos horários 

previstos, facilitando uma maior comunicação e interação entre os professores; 

- As pautas dos H.T.P.C.s serão sempre definidas a partir de dois critérios que são o 

plano de ação da coordenação pré-estabelecido e as eventuais necessidades de 

discussão e reflexão que podem surgir; 

- Serão utilizados, diversos recursos tecnológicos e de multimídias e textos impressos 

afim de subsidiar de forma satisfatória as reflexões; 

- A utilização do tempo das H.T.P.C.s será sistematizado conforme a necessidade, 

porém a coordenação procurará dividir o momento da H.T.P.C.s em pelo menos duas 

partes importantes, sendo a primeira destinada as questões pedagógicas imediatas 

que surgem no dia-a-dia e um segundo momento destinado a formação continuada 

dos professores, tendo por base os referenciais teóricos propostos pela S.E.E., ou 

temas de estudo que venham a contribuir para a melhoria da prática de ensino do 

professor. 

 

AVALIAÇÃO E REGISTRO DAS H.T.P.C.S: 

 A avaliação do trabalho desenvolvido durante as H.T.P.C.s será feita de forma 

coletiva, observando-se a relevância e as conseqüências positivas das atividades 

desenvolvidas. 
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 Em relação as formas de registro serão feitos em Ata própria das discussões e 

resoluções assumidas pelo corpo docente. Ao final de cada reunião os registros serão 

lidos e assinados por todos os presentes. 

 

O PLANO BÁSICO DE TRABALHO PARA PROFESSOR  MEDIADOR 

“Eu sei que você acha que       entendeu 

aquilo que eu disse  mas eu não tenho 

certeza de que aquilo que você entendeu  é 

exatamente aquilo que eu quis dizer” 

(IEgger, ldemar)  

 

1-Considerações iniciais 

Os estudos sob a perspectiva sócio-histórica desenvolvida a partir das idéias de 

Vygotsky trazem um novo horizonte para o trabalho pedagógico em sala de aula, uma 

vez que problematizam a importância da mediação no processo de ensino-

aprendizagem. Para Vygotsky, o homem se relaciona com o mundo de uma forma 

mediada, e para que ele se aproprie dos esquemas de utilização dos diversos meios 

utilizados para esse relacionamento, o outro, isto é, um mediador se faz necessário. 

A mediação através de metodologias próprias,  segundo Vygotsky (2007), 

auxiliará na formação  primária do comportamento humano e do seu relacionamento 

com o mundo em que pressupõe uma relação direta entre o homem e uma situação-

problema e/ou um objeto.  Portanto, a relação do homem com o mundo, no entanto, 

pode acontecer através de uma atividade mediada, isto é, não mais direta, mas 

indiretamente.  

A violência tem estado presente na nossa sociedade ao longo dos tempos, seja 

de forma direta, nos conflitos interpessoais,  seja mediante a violência estrutural e 

cultural que dá origem a situações de humilhação, de discriminação, de exclusão e 

vitimização.  
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Assistimos a uma cultura de violência que sobressai nos modos de interagir dos 

indivíduos: adultos, jovens ou crianças. Para inverter esta tendência nas sociedades 

democráticas torna-se necessário desenvolver uma educação para a convivência e 

para gestão positiva dos conflitos, a fim de se construir uma cultura de paz, de 

cidadania e de bom relacionamento. Esta é uma realidade à qual as Escolas em geral 

não escapam e que tem afetado o seu funcionamento harmonioso. 

Na Escola, enquanto espaço relacional interessa educar nos princípios, 

habilidades e técnicas da mediação de conflitos, dando assim forma à figura do 

mediador escolar, e apoiando, concomitantemente pela Equipe Gestora. 

A Mediação Escolar é um meio de diálogo e de reencontro interpessoal, de 

transformação e resolução dos conflitos, em que um terceiro, neutro e imparcial, 

auxilia os indivíduos a comunicar, a negociar e a alcançar compromissos mutuamente 

satisfatórios. 

Acreditamos que a nossa  escola encontrará  na mediação um meio para a 

transformação criativa dos conflitos  e aproveitará como uma oportunidade de 

crescimento e mudança, bem como, um potencial educativo e de formação pessoal 

para a resolução dos problemas da vida atual e para a vida futura. 

O Professor Mediador deverá usar diversas metodologias que atuarão como fio 

condutor, auxiliando-o em diferentes tarefas que o levará a promover mudanças de 

atitudes e conseqüentemente ao domínio e controle da natureza humana.  

 

2-Papel do Professor Mediador 

O Professor-Mediador Escolar e Comunitário  atuará na mediação entre as 

atividades pedagógicas e as relações interpessoais de toda a comunidade escolar.  

Constituem suas atribuições: adotar práticas restaurativas e de mediação de 

potenciais conflitos no ambiente escolar; realizar entrevistas com os pais ou 

responsáveis dos alunos; analisar os fatores de vulnerabilidade a que possa estar 

exposto o aluno; orientar a família ou os responsáveis a procurar serviços de proteção 
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social, se necessário; identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a 

serem realizadas pelos alunos fora do período letivo; e orientar e apoiar os estudantes 

na prática de seus estudos. 

  “O Sistema de Proteção Escolar é uma ferramenta essencial para melhorar a 

segurança nas nossas escolas e proporcionar um ambiente adequado para o 

desenvolvimento intelectual e social das crianças e dos jovens paulistas. Com a atuação 

dos professores-mediadores certamente reduziremos os casos de violência na rede de 

ensino estadual”, afirmou o ex-secretário de Estado da Educação, Paulo Renato Souza. 

 

3- Metas da Mediação para a Unidade Escolar: 

1- Reconhecer a mediação na escola como um instrumento de transformação dos 

conflitos; 

2- Perceber a mediação como estratégia de intervenção precoce sobre fenômenos 

de  conflitualidade, de incivilidade e de violência; 

3- Enquadrar a mediação na formação pessoal no domínio da resolução de 

problemas e da educação para os valores; 

4-  Motivar para a vertente transdisciplinar da gestão e mediação dos conflitos; 

5- Desenvolver competências básicas necessárias à gestão e mediação de 

conflitos; 

6-  Aprender técnicas para mediar conflitos e saber intervir como mediador; 

7- Adquirir conhecimentos sobre a implementação e funcionamento de 

programas de mediação escolar e planos de convivência. 

  Nos termos do Art. 7º da Resolução  SE 19/10  para o desempenho das 

atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário, que deverá, precipuamente: 

I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o 

desenvolvimento de ações e programas de Justiça Restaurativa; 

II - orientar os pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da família no processo 

educativo; 
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III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar exposto o aluno; 

IV - orientar a família ou os responsáveis quanto à procura de serviços de proteção 

social; 

V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas 

pelos alunos fora do período letivo; 

VI - orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos. 

 

3-  A Escola  e  sua Clientela 

 O homem não se define como tal no próprio ato de seu nascimento, pois nasce 

apenas como criatura biológica que carece se transformar, se re-criar como ser 

humano. Esse ser deverá incorporar uma natureza em tudo distinta das outras 

criaturas. Ao nascer não se encontra equipado nem preparado para orientar-se no 

processo de sua própria existência: “O homem é a única criatura que precisa ser 

educado”. (KANT) 

 Neste momento o homem tem de decidir por tomar  atitudes claras, distintas, 

conscientes para planejar sua ação, elaborar planos que envolvam seu 

desenvolvimento na sociedade. 

 As atitudes e as ações do homem visam às mudanças da sociedade e a 

educação deve caminhar para promover a mudança da realidade, da vida e do mundo. 

 A escola é real, esta em uma localidade, faz parte de um bairro, da cidade, do 

estado, do país e do mundo. Nestes termos, necessita de uma reflexão de idéias, 

envolvendo o contexto social, político, econômico, social e cultural da sociedade e da 

formação do homem, principalmente das crianças, os  adolescentes e os jovens  que 

são  seu público alvo.  

Para o adolescente torna-se básico a aproximação por afinidade ou 

semelhança. Tal condição aflora a sociabilidade e o interior da escola torna-se rico de 

contatos sociais variados, em um momento propício do intercâmbio de idéias e de 

experiências. Além disso, o tempo que permanece no interior da escola pode significar 
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para o adolescente um tempo precioso para a afirmação de um estilo próprio de 

comportamento, através de seus gestos, roupas, bonés e atitudes. Assim, as atividades 

exercidas pelos adolescentes têm sido encaradas com grande importância (BARROS, 

1993), onde o grupo do qual um adolescente pode fazer parte pode ser capaz de 

exercer influencia principalmente em suas atitudes,  (PILON, 1986) . Noak e Sibereisen 

(1988) acreditam que o jovem utiliza seus lugares preferidos como âncora para suas 

emoções e para a auto-regulação de sua vida (apud GUNTHER, 2003). 

Os alunos se vêem no contexto escolar como protagonista de sua própria 

história, com o objetivo de elevar os aspectos da melhoria de si mesmo. 

 Revelam   que são capazes de se relacionarem bem com os colegas modificando 

o ambiente onde fazem parte, através de seus grupos próprios de amigos, 

demonstrando o respeito mútuo, apaziguadores na escola e fora dela, tornando o 

mundo mais humano e justo. Relatam  ter consciência de que o seu próximo é 

portador dos mesmos sentimentos que ele. 

 Concluí-se  que os alunos da  Unidade Escolar buscam valorizar os princípios 

como pessoa humana, o que facilita o trabalho de resgate e valorização da sua auto 

estima, de sua vontade de aprender, ser, fazer, conquistando assim o seu próprio 

meio.   

O Professor Mediador Escolar e Comunitário  fortalecerá  essas conquista e 

usará os recursos de que a escola dispõe para lidar com as questões relativas à 

convivência escolar, portanto, deverá   em estreita sintonia com o perfil da escola e o 

contexto social que a circunda. 

 

4-  A  Escola  e o conhecimento 

A escola deve ser produtora de conhecimento ao facilitar que cada indivíduo 

reconstrua conscientemente seu pensamento e sua ação por meio de reflexões sobre 

a própria experiência, dentro de uma sociedade em que os serviços estão vinculados a 
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imaterialidade do trabalho e das relações entre os clientes. Conforme afirma o 

Professor Márcio Porchmanz: “o conhecimento se altera constantemente de acordo 

com a realidade e a aprendizagem se faz ao longo de toda a vida”.   

Esta ação deverá reduzir a distância entre o real e o ideal, considerando o 

percurso histórico do sujeito envolvido, o contexto em que a escola está inserida e 

nessa perspectiva estabelecer estratégias e formar de participação de todos os 

envolvidos no processo ensino aprendizagem.    

A escola deve criar condições para que os alunos possam desenvolver suas 

capacidades, sua identidade pessoal e a socialização, construir valores, ter acesso a 

conhecimento que os preparam para uma atuação ética, crítica e participativa na 

sociedade, no âmbito cultural, social e político, valorizar a cultura de sua comunidade, 

a cultura brasileira e a universal. 

Por outro lado, o espírito da modernidade não poderá ficar à margem do 

mundo que desejamos formar, conhecer e transformar, assim, a escola deve associar à 

vida, à sociedade, ao que rodeia, não para substituir as ações mas para proporcionar 

sua própria missão, para projetar de forma consciente a formação do cidadão. “Na 

história se faz o que se pode e não o que se gostaria de fazer. Uma das grandes tarefas 

políticas que se deve observar é a perseguição constante de tornar possível amanhã o 

impossível de hoje”.(FREIRE, 1997)  

 

5- Considerações Finais 

O Professor Mediador deverá auxiliar o aluno a desenvolver capacidades, 

superar limites, a estabelecer relações de convívio social, construir e produzir 

conhecimentos. 

Neste sentido, cabe ao Professor Mediador conscientizar os alunos de sua 

existência, orientá-los, abrir os olhos, plantar neles os valores humanos, cultivar 

neles o auto-respeito por eles e direcioná-los para uma plena cidadania. 
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NÚCLEO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

EQUIPE DE SECRETARIA 

- Manter em dia a documentação e escrituração escolar e de pessoal; 

- Organização e atualização de arquivos; 

- Expedição, registro e controle de documento; 

Atendimento a comunidade escolar; 

- Controle de freqüência e pagamento dos docente e pessoal administrativo; 

- Manter os registros atualizados do retrato escola; 

- Manter atualizado os registros no sistema PRODESP; 

- Receber e enviar e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

                     OBJETIVOS                                   AÇÕES                      
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• Organizar e atualizar os arquivos 

 

• Garantir a regularidade da 

escrituração escolar. 

 

• Expedir os documentos  escolares 

 

• Garantir a regularidade da vida 

funcional de todos os integrantes  

da escola 

• Garantindo o controle sobre a vida escolar 

para  prosseguimento dos estudos. 

• Registrando, documentando e organizando as 

informações sobre a vida escolar do aluno  e 

do estabelecimentos de ensino. 

• Constituindo o registro comprobatório dos 

estudos realizados e do grau de escolaridade 

alcançado. 

• Levantamento da vida funcional dos integran- 

tes da  escola. 

• Supervisionando  e orientando os servidores 

da secretaria. 

 

EQUIPE  INSPETORES   

- Atender às solicitações dos professores; 

- conduzir os alunos à sala de aula com maior rapidez; 

- Zelar pela integridade dos alunos; 

- Controle dos horários; 

- Controle da entrada e saída dos alunos nos períodos de aulas; 

- Não permitir alunos perambulando pelos corredores; 

- Acompanhar as atividades nos intervalos de aulas; 

- Durante o período de aula acompanhar a movimentação dos alunos no pátio – entre 

as  solas de aula e os sanitários; 

- Prestar serviços de atendimento ao aluno com problema de saúde ou que tenha se 

machucado, com a máxima urgente; 

- Ficar atento ao sinais de início das atividades do período e subseqüentes fechando os 

portões de entrada, bem como aos sinais das trocas de aulas, evitando alunos 

retardatários e o entra e sai das salas; 
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- Ficar atento e não permitir de forma alguma a presença de pessoas estranhas no 

pátio escolar sem a prévia autorização; 

- Movimentar-se constantemente pelo pátio escolar, não ficar sentado por muito 

tempo no mesmo lugar, não ficar no rol de entrada do prédio, muito menos na 

secretaria escolar,  circular pelo pátio, para auxiliar os professores e ficar atentos a 

movimentação  dos alunos; 

- Observar atitudes suspeitas dos alunos,  investigar e levar a conhecimento imediato 

da Direção da escola as atitudes  que necessitam  de medidas  imediatas para 

restabelecer a segurança; 

- Cuidar para que na ausência do professor titular, a sala de aula esteja em condições 

de receber o professor eventual; 

- Observar atentamente se o aluno esta trajando  vestimenta adequada ao ambiente 

escolar; 

- Cuidar da manutenção do prédio; 

- Controle do horário das aulas; 

- Comunicar imediatamente a direção as eventuais irregularidades, atos indisciplinares 

e depredações ao patrimônio público, provocado por ato consciente e que prejudica o 

bem estar comum. 

 

 EQUIPE  DA LIMPEZA  

- Zelar pela manutenção do prédio; 

- Limpeza, manutenção e conservação das áreas internas e externas do prédio escolar, 

dependências, instalações, móveis e utensílios da escola, transferência de caixas ou 

similares necessários ao desempenho profissional das atividades escolares;  

- Controle, manutenção e conservação das carteiras e cadeiras de cada sala de aula e 

dos mobiliários das salas da administração e demais dependências escolares; 

- Realizar pequenos reparos em instalações, mobiliários, utensílios e similares da 

escola; 
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- Auxiliar na manutenção da disciplina geral; 

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

determinadas pela direção da escola. 

 

 

MERENDA  ESCOLAR  

- Fazer merenda de acordo com cardápio; 

- Observar rigorosamente a data de vencimento dos produtos destinados a merenda 

escolar; 

- Proibir que pessoa estranha tenha trânsito livre pelas dependências destinada ao 

preparo da merenda escolar; 

- Atender sempre os princípios de higiene no ambiente onde prepara a merenda 

escolar, bem como os utensílios e na distribuição da merenda escolar; 

- Fazer café  para os funcionários  e professores; 

- Zelar pela limpeza, organização da cozinha e do ambiente onde encontra-se  o 

estoque de merenda; 

- Servir a merenda escolar; 

- Limpar o refeitório e mantê-lo organizado; 

- Controlar a movimentação dos alunos no refeitório; 

- Manter a entrado do refeitório fechado. 

 

VII  -  AVALIAÇÃO 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Para a escola desempenhar o papel que a sociedade espera dela, enfatizam-se, 

hoje, os princípios da autonomia. A autonomia que permite à escola afirmar a sua 

singularidade e concretizar a sua auto-gestão 
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 Ao serem enfatizados os princípios da autonomia, exige-se, ao mesmo tempo, 

que alunos, professores e a escola como um todo seja avaliado.  

A avaliação deve ser entendida como: Um processo contínuo de 

aperfeiçoamento do ensino, uma ferramenta para o planejamento e gestão 

compartilhada da escola e um processo sistemático de prestação de contas à 

sociedade.  

 A avaliação institucional, é uma maneira de estimular a melhoria do 

desempenho e de evitar que a rotina descaracterize os objetivos fundamentais. O 

aspecto marcante da avaliação institucional é a preocupação com a finalidade das 

ações educativas da escola, em particular, as relativas ao ensinar e aprender. Deve ser 

um processo contínuo e aberto, no qual os setores da escola - pedagógicos e 

administrativos - reflitam sobre seus modos de atuação e os resultados de suas 

atividades em busca da melhoria da escola como um todo.       

A avaliação institucional da escola tem por objetivo: rever e aperfeiçoar o 

Projeto Político - Pedagógico, promovendo a melhoria da qualidade, pertinência e 

relevância das atividades desenvolvidas na área pedagógica e na área administrativa. 

Para atingir o objetivo, devem levar em consideração os diversos aspectos 

inter-relacionados das atividades-fim e das atividades de apoio, buscar a participação 

compromissada dos membros das comunidades interna e externa da escola. Esta 

participação diz respeito à implementação dos procedimentos traduzidos em medidas 

voltadas ao aperfeiçoamento da escola, ser contínua e sistemática, para promover 

permanente aperfeiçoamento, reflexão constante, redefinição de objetivos e das 

prioridades da escola. A avaliação institucional é o momento de reflexão da escola 

sobre suas diversas dimensões,  é um processo de auto-avaliação. A perspectiva é que, 

considerando um conjunto de indicadores e inferências, a escola possa analisar os 

vários dados, gerando relatórios que reflitam como a escola percebe a si mesma.  

 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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   A  verificação  do  rendimento  escolar   será   feita   conforme   o   disposto   no  

Regimento Escolar. Compreenderá, basicamente, a avaliação do aproveitamento e  a 

apuração  da assiduidade. O aluno será avaliado pelo desempenho nas diferentes 

experiências de aprendizagem, tendo em vista a consecução dos objetivos propostos, 

avaliando atitudes: Ser, Saber, Fazer. 

 Avaliar o aluno em seu processo de escolarização significa pensá-lo 

globalmente, ou seja, em seu universo cultural e social. Neste sentido a avaliação deve 

ser compreendida como um processo que compreende o aluno como pessoa global, 

composta de muitas dimensões interdependentes e que se relacionam de forma 

dinâmica. Deve compreender o aluno como ser humano e como cidadão em 

desenvolvimento, que o vê de modo plural e diversificado, com diversas possibilidades 

de aprendizagem, em que todos são capazes de aprender com condições e situações 

favoráveis. 

           Serão  utilizados  no  mínimo dois  instrumentos elaborados  pelo professor,  

com  acompanhamento  da Coordenação Pedagógica e da Direção Escolar,  visando  

especialmente  o aspecto qualitativo no decorrer de cada bimestre. 

As avaliações serão corrigidas pelos professores  que  as mostrarão aos alunos,  

fazendo-os observar seus  erros  e  acertos. Os  conceitos  bimestrais  serão  

comunicados  aos  pais  através  de  ficha   de avaliação  de  rendimento  nas reuniões 

de pais e mestres,  efetuadas  após  o  encerramento  de  cada   bimestre. 

          No inicio de cada  ano será realizada analise dos resultados do IDESP e outros 

resultados de avaliações externas, bem como os resultados das avaliações internas do 

ano anterior, para suporte da  avaliação diagnóstica com o objetivo de verificar o  

conhecimento dos alunos para melhor direcionamento do plano de ensino de cada 

classe e para estabelecer metas e objetivos para o projeto de Recuperação Paralela do 

corrente ano. 

            

SÉRIE HISTÓRICA DO IDESP  
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 IDESP 
2007 

META 
2008 

IDESP 
2008 

META 
2009 

IDESP 
2009 

META 
2010 

IDESP 
2010 

META 
2011 

IDESP 
2011 

META 
2012 

IDESP 
2012 

META 
2013 

IDESP 
2013 

META 
2014 

IDESP 
2014 

 
EF  
CICLO 
II 

 
3,70 

 
3,79 

 
2,83 

 
2,95 

 
3,11 

 
3,24 

 
2,71 

 
2,89 

       

 
EM 

4,26 4,29 3,52 3,58 2,91 3,00 2,31 2,50        

 
 
 
 
 

 
PROJETO DE RECUPERAÇÃO /2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE ALUNOS ENCAMINHADOS PELO CONSELHO DE CLASS E/SÉRIE/ANO, NO 
FINAL DE 2010 PARA ATENDIMENTO NA RECUPERAÇÃO PARAL ELA NO INÍCIO DE 
2011. 
 

DISCIPLINA NÍVEL DE ENSINO TOTAL 
DE 

ALUNOS 

PRINCIPAIS  COMPETÊNCIAS    E  HABILIDADES   A  REC UPERAR 

 
PORTUGUÊS 

 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
87 

Reconhecer as característica da linguagem escrita e oral e as produções de 
textos e suas oralidades. 

 
PORTUGUÊS 

 
ENSINO MÉDIO 

 
67 

Distinquir  os elementos essenciais para a comunicação escrita, oral e produção 
de textos contextualizados. 

 
MATEMÁTICA 

 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
110 

Resolver, compreender e reconhecer racionalmente os exercícios a partir dos 
números racionais e interpretativos a partir de tabelas e gráficos.  

 
MATEMÁTICA 

 
ENSINO MÉDIO 

 
31 

Utilizar conceitos, resolver problemas, representar e identificar de forma 
racional as demanda matemáticas de seu nível de ensino. 

 

As atividades de compensação de ausência no decorrer do ano letivo,  serão 

efetuadas de acordo com Regimento Escolar. Diariamente a escola verificará a 

freqüência de seus alunos. Nos casos de ausência contínua, os  responsáveis  serão 

convocados  à Escola para justificar  o  motivo  das  ausências,  e  o  não  

comparecimento  dos  responsáveis  implica  no encaminhamento do caso ao Conselho  

Tutelar.  

 TOTAL DE ALUNOS INCLUÍDOS % DE FREQUÊNCIA %RECUPERA DOS ENTRE OS 
FREQUENTES 

 
PORTUGUÊS 

149 30% 34% 

 
MATEMÁTICA 

142 35% 40% 
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As  atividades  de  recuperação  serão realizadas de forma contínua  durante o 

ano, com o próprio professor da disciplina em sala de aula.   

 Os  Conselhos  de Classe  e  Série   se  estruturarão  e  funcionarão  de  acordo  

com    o  disposto  no  Regimento  Escolar. 

 
CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Um dos principais objetivos reservados à educação consiste em capacitar o 

indivíduo para o domínio do seu próprio desenvolvimento, fornecendo-lhe, o mais 

cedo possível, os instrumentos que lhe permitam compreender a si mesmo, aos outros 

e ao mundo que o cerca, estabelecendo relações lógicas num processo reflexivo e 

transformador. Então, a Escola deixa de ser apenas o lugar onde os professores 

transmitem um acervo de conhecimentos para as gerações mais novas e passa a ser 

também o espaço em que se constroem as relações humanas mediante o 

desenvolvimento de especiais valores e atitudes. 

O Ensino Fundamental, nessa dimensão, tem como função ampliar as 

potencialidades do adolescente por meio de ações que lhe permitam relacionar-se 

com o mundo, conhecer-se, aprender a conviver estabelecendo relações emocionais, 

cognitivas e sociais, de modo que possa conquistar sua autonomia.  

Criar, imaginar, transformar, transgredir, conhecer, experimentar, passar do 

real para o imaginário, são atividades que devem ser priorizadas nesses primeiros anos 

de vida escolar. A aprendizagem efetiva ocorrerá na medida em que o adolescente se 

mobilizar ativamente para dar-lhe significado e apropriar-se daquilo que faz parte de 

seu meio cultural, cujo domínio o fará mais competente, proporcionando-lhe uma 

imagem positiva de si mesmo.  

O aluno é o construtor de seu conhecimento, e esse processo de construção 

ocorre a partir das interações entre: aluno/aluno, aluno/professor e aluno/material 

didático. Por acreditarmos no papel das interações, em grande parte das aulas há 

propostas de trabalho em grupo. A troca de diferentes pontos de vista favorecerá o 
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processo de construção, que não é espontaneísta. Nele, o ensino é planejado, com 

objetivos claros e estratégias bem pensadas.   Daí a importância do professor, nos 

vários momentos do seu trabalho: ao preparar as atividades, ao conduzir o trabalho 

em sala de aula de modo a propiciar a negociação de significados com os alunos, ao 

intervir adequadamente nas discussões e atividades por eles desenvolvidas. O 

professor é o mediador de todo o processo. É quem favorece condições de 

aprendizagem, acompanha o desenrolar das atividades em sala de aula, faz as 

intervenções necessárias, formula questões interessantes e desafiadoras que 

provoquem conflitos e buscas de soluções pelos alunos; propicia as interações e avalia 

o processo, revendo e retomando o que se fizer necessário.  

A aquisição do conceito requer tempo de currículo e tempo do próprio aluno. O 

primeiro refere-se ao fato de que um trabalho de qualidade exige tempo para o 

adolescente pensar, discutir com os colegas do grupo e participar das "sínteses" feitas 

pelo professor. O segundo significa que trabalhar um conceito, em apenas um 

momento da escolarização, não garante a sua aquisição pelo aluno. Desta forma, um 

mesmo conceito será retomado em vários momentos, com enfoques diversos dentro 

da mesma série e em séries diferentes. Assim, garante-se não só a aquisição do 

conceito pelo aluno, mas também a ampliação dos significados desse conceito.  

Aprender é um ato interativo que requer tanto a re-construção de novos 

conhecimentos como a de formas de pensar e de tomar decisões. Para isso é preciso 

que a aprendizagem seja significativa, relevante para a vida do aluno, articulada com 

seus conhecimentos anteriores, pois a escola objetiva um aluno que tenha consciência 

de seus direitos e deveres, entenda que ao tomar atitudes terá que responder por suas 

responsabilidades; que compreenda primeiro e interprete depois para, enfim, tomar 

posições definidas a respeito de fatos, aquele capaz de multi-enxergar o mundo por 

janelas interculturais; que seja sensível aos problemas dos outros, que busca o bem 

comum, compreendendo a dimensão humana; que seja capaz de inovar, reelaborar as 

regras, fazer leituras por diversas linguagens e expressões, reorganizar conteúdos para 
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que tenham mais sentido e que conquiste sua liberdade e compreende o significado 

profundo disso. 

Baseando-se nesse compromisso, este trabalho buscou caminhos para o 

aprimoramento da prática docente, qualificando, assim esses profissionais para 

atuarem de forma mais efetiva nos processos de ensino-aprendizagem. 

Aprender a conhecer, a descobrir caminhos, a recomeçar e a transformar 

metas, garante o aprender a aprender, a construir o passaporte para uma educação 

permanente, na medida em que fornece as bases para continuar aprendendo ao longo 

da vida. 

É um processo em que o aluno passa a ser compreendido como ser humano e 

como um cidadão em desenvolvimento, que o vê de modo plural e diversificado, com 

diversificação, com diversas possibilidades de aprendizagem, em que todos são 

capazes de aprender com condições e situações favoráveis.  

“A cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para haver são 

demais de muitas, muito maiores diferentes, e a gente tem de necessitar do aumentar 

a cabeça e para o total”.(GUIMARÕES ROSA, 1988). 

A escola só contribuirá com o sujeito que nela circula, quando existir um senso 

de solidariedade que une os sujeitos que a circula, em torno de metas comuns, que é o 

verdadeiro ato de “educar”.  

 “(...) o ser humano se caracteriza por ser ativo e que, ao construir o seu mundo, 

constrói a si mesmo. Somos, individual e coletivamente, aquilo que nós construímos”. 

(LUCKESI, 2005, p. 106) 

 
Ribeirão Preto, 13  de junho de 2011 

 
 
 
 
 
 


