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INTRODUÇÃO 

 
Desde 1996, com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 

9394/96, o projeto político pedagógico vem sendo construído com propostas de  

novos caminhos, para uma escola diferente. Todas as questões que envolvem o 

fazer pedagógico e as suas relações com o currículo, conhecimento e função social 

da escola, obrigam a um pensar e a uma reflexão contínua de todos que estão 

envolvidos neste processo. Que escola queremos construir?  

 

Que conhecimentos nossos alunos/as precisarão ter para de fato, exercer a 

sua cidadania nesta sociedade tão cheia de conflitos? Conflitos estes que estão 

presentes no espaço escolar, nas relações pessoais, no confronto das idéias, e 

também no surgimento de novas concepções, das dúvidas e da necessidade do 

diálogo entre os sujeitos aprendentes (comunidade escolar).  

 

Tais situações serão apresentadas no decorrer deste documento, nas linhas e  

entrelinhas de cada parágrafo, resgatando o aspecto histórico de como cada 

momento foi sendo produzido e construído. Pois este documento é o resultado de 

um esforço conjunto dos profissionais da educação desta unidade escolar com o 

objetivo de respaldar as ações administrativas e pedagógicas no âmbito deste 

estabelecimento educativo. 

 

Há consciência, por parte dos educadores e da Comunidade Escolar desta 

Instituição de Ensino, de que este documento  representa apenas um germe de 

projeto político pedagógico e se encontra aberto a todo e qualquer tipo de sugestão 

e encaminhamentos. Sabemos que nenhum projeto político pedagógico pode ser 

dado como pronto e acabado sob pena de se cristalizar e deixar de acompanhar os 

movimentos da história.  

 

Portanto, nossa reflexão continua baseada principalmente na prática 

pedagógica cotidiana e na discussão dos referenciais teóricos que nos encaminhem 

para uma “práxis” responsável e compromissada com uma escola pública de 

qualidade. 

 



 

A busca de coerência entre o que se pretende ensinar aos alunos e o que se 

oferece a eles é fundamental. Uma formação rodeada de descobertas, de desejos, 

com certeza irá fazer da sala de aula um local onde circula aprendizagem, onde o 

conteúdo não é procurado só em livros empoeirados, cheirando a mofo, e nem em 

cadernos amarelados. Mas onde, vida e sabores pulsam na sala de aula e se 

misturam, fazendo com que os alunos aprendam e se comprometam com este 

aprender e que os professores sejam apenas os facilitadores desse processo. 

 

 Conscientes que somos de nosso papel na sociedade e tendo claro que os 

nossos desejos de alcançarmos uma sociedade mais justa, incluem prioritariamente, 

a educação das novas gerações, trabalharemos pela garantia de um ensino de 

qualidade que assegure o pleno desenvolvimento do potencial do aluno. A escola 

comprometida com o conteúdo de formação da cidadania do aluno tenta amenizar 

seus rígidos tempos para incorporar a idéia de se construir um centro de formação 

coletiva de cultura. 

 

 Enfim, a busca do conhecimento transforma-se não só em um meio de 

alcançar um fim, mas um fim em si mesmo, no sentido de acompanhar as rápidas 

mudanças da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 
 

 
Tendo como referencial teórico–metodológico a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nacional, Lei 9394/96, as Orientações Curriculares para o ensino 

fundamental e médio, o grupo gestor juntamente com os professores, pais, alunos e 

comunidade, elaboraram o Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual José 

Ludovico de Almeida onde o resultado de todo o trabalho seria um documento que 

viesse avaliar, discutir e aprofundar todo o sistema educacional do colégio. A 

intenção deste documento é, fundamentalmente, retomar o exercício da discussão e 

encaminhamento coletivo, no nível do processo ensino-aprendizagem. 

O Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” tem como função principal 

respeitar e valorizar as experiências de vida dos educandos e de suas famílias. Temos 

como propósito, fortalecer nos mesmos; a postura humana e os valores aprendidos, tais 

como: a criticidade, a sensibilidade, a contestação social, a criatividade diante das 

situações difíceis e a esperança. Queremos deste modo, formar seres humanos com 

dignidade, identidade e projeto de futuro. 

O objetivo do nosso Projeto Político Pedagógico é oferecer aos professores, 

alunos, pais e todos aqueles que estão direta ou indiretamente ligados a este 

Colégio uma visão da realidade educacional. 

Este documento constitui um referencial de qualidade para a fundamentação 

pedagógica no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Nele estão inseridos o 

pensamento e o trabalho de todo o corpo docente do colégio. 

Por sua natureza aberta, configura uma proposta flexível a ser concretizada 

nas decisões dos projetos educacionais empreendidos no Colégio. Nele estão 

contidas as tendências pedagógicas praticadas na escola, bem como o sistema de 

avaliação e a prática disciplinar desenvolvida pelos professores. 

As metas aqui propostas se efetivarão em parceria com toda a comunidade 

escolar e com o real comprometimento dos profissionais que o elaboraram. 

Esta proposta tem seu fundamento na construção de um conhecimento que 

não é pronto e acabado, mas que está em permanente avaliação e/ou reformulação, 

de acordo com os avanços dos principais paradigmas educacionais da atualidade. 

É nesta perspectiva que o Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual 

“José Ludovico de Almeida”, deverá ser trabalhado e enriquecido na dinâmica da 

prática pedagógica. Desta forma, não se pretende oferecer um manual para o corpo 



 

docente, sua proposta é dialogar a respeito da estrutura educacional, dos conteúdos 

e da metodologia deste, bem como ter claro seus fins e objetivos. 

Assim, a abordagem desta proposta objetiva situar o corpo docente, quanto 

aos procedimentos essenciais pertinentes ao Projeto Político Pedagógico do Colégio 

Estadual “José Ludovico de Almeida”. Mais do que as teorias pedagógicas ou visões 

teóricas, torna-se necessária a viabilização efetiva deste documento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 



 

1 – Identificação da Escola 

 

O Colégio Estadual José Ludovico de Almeida está situado à Rua Erasmo 

Braga S/N. Vila Brasil em Anápolis. 

Segundo a certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis da câmera de 

Anápolis, datada aos 18 de junho de 1976, foi adquirida pelo estado de Goiás, em 

17 de fevereiro de 1956, toda a quadra “A” da Vila Brasil, desta cidade, quadra essa 

que é composta de 25 lotes, onde hoje está situado o Colégio Estadual José 

Ludovico de Almeida. 

A referida quadra “A” na sua totalidade se confronta de um lado com a Rua 

Álvaro Reis, de outro com a Rua Erasmo Braga, de outro com a Rua Martinho de 

Oliveira e de outro, com a Rua Miguel Torres. Uma área total de 10.510 m², assim 

distribuídos: 

� Área construída: 5.066,55 m2 

� Prédio com dois andares, um anexo grupinho, uma quadra de esportes 

coberta e duas descobertas, um salão de eventos, sala improvisada “cantina”, 

sala do grêmio, biblioteca, sala de leitura. 

� A escola possui 21 salas, em bom estado de conservação, após a reforma. 
 
O ambiente administrativo e técnico – pedagógico, consta de: 

� Sala da direção com dois ambientes; 

� Sala dos professores, ampla e arejada; 

� Banheiros para pessoal docente e administrativo, masculino e feminino; 

� Secretaria e arquivo anexo - mecanografia; 

� Sala de coordenação pedagógica; 

� Departamento de educação física; 

� Cantina (sala improvisada) 
 
O ambiente pedagógico, além das 21 salas de aula, consta de: 

� Banheiros masculinos e femininos, no primeiro andar, no térreo e no grupinho. 

� Sala de recursos audio-visuais; 

� Biblioteca; 

� Laboratório de informática com 23 computadores todos com acesso à 

Internet; 

� Laboratório de ciências necessitando de equipamentos; 



 

� Uma sala de Fanfarra; 

� Uma sala do grêmio com ambiente para reuniões; 

 

Ambiente cultural e lazer: 

� Salão, bastante amplo com dois camarins e dois banheiros, necessitando de 

mobiliário, como cadeiras para reuniões; 

� Quadra coberta com problemas sérios na cobertura e calhas favorecendo a 

grandes vazamentos no período de chuvas e impedindo sua utilização para a 

prática da educação física, vale ressaltar que não houve troca da cobertura da 

quadra; 

� Duas quadras descobertas, reformadas, que aguardam cobertura; 

� A escola possui uma vizinhança praticamente residencial, servida de 

comércio nas proximidades; como padaria, açougue, frutaria, armazém, bares 

e lanchonetes. Está bastante próximo do centro comercial, servida por 

comércio variado, bancos, hospitais e linhas de ônibus, provenientes de 

quase todos os bairros da cidade, fato que contribuiu para conseguirmos uma 

clientela de variadas localidades da cidade, como também de distritos e 

municípios vizinhos. 

� A Rua Erasmo Braga, que situa em frente ao colégio, é bastante larga e muito 

movimentada, oferecendo perigo constante aos alunos que aqui estudam, 

principalmente nos horários de entrada e saída de alunos, devido ao grande 

número de pessoas coincidindo com a circulação de veículos. 

� A região onde está o colégio é urbanizada, e contamos com o sistema de 

água tratada, rede de esgoto, coleta de lixo, energia elétrica, telefone público 

e rede telefônica.  

 
Perfil sócio-econômico 

 O Colégio Estadual José Ludovico de Almeida recebe alunos provenientes de 

diversos bairros da cidade e alunos residentes nos municípios em torno de 

Anápolis. Esses alunos pertencem a classes sócio-econômicas diversificadas e 

trazem para a escola uma variada educação moral, religiosa e cultural. 

 
Clientela Atendida 
 O Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” atende alunos do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental de nove ( 9 ) anos e alunos de 1ª a 3ª séries do 



 

Ensino Médio. Atendemos também os alunos do ensino fundamental no contra 

turno com o Programa Mais Educação e alunos da Correção de Fluxo com a 

correção de tarefas e aulas de música. E, alunos do ensino fundamental e médio 

com os PRAEC’s. 

 

Perfil Cultural 

 A maioria dos alunos tem acesso apenas à televisão e rádio como meios de 

informação e nos últimos anos os alunos têm procurado lan house para obter 

informação e entretenimento. A leitura se restringe ao ambiente escolar. Não 

costumam freqüentar teatros, cinemas ou outras apresentações artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 – Histórico da Criação 

 
 O ponto inicial que marcou o nascimento do Colégio Estadual “José Ludovico 

de Almeida” foi o anteprojeto de lei, apresentado pela professora Francisca Miguel à 

câmara municipal de Anápolis, no ano de 1948. 

  Depois de sancionada a lei nº. 69 de 30 de junho de 1948, pelo prefeito 

Carlos de Pina, instalou-se em 02 de junho de 1948 o Ginásio Municipal de 

Anápolis, tendo como diretor o Bacharel em Direito, Benedito Lourenço Dias. A partir 

desse momento o ginásio passa a funcionar nas dependências do grupo escolar 

Antensina Santana no período noturno. 

O Ginásio Municipal de Anápolis preencheu uma grande lacuna existente no 

ensino desta cidade, favorecendo o ingresso de grande número de alunos carentes, 

sobretudo, daqueles que trabalhavam durante o dia. 

Em 16 de Março de 1950 foi autorizado, por portaria do Ministério da 

Educação e Cultura nº. 180, o funcionamento do curso científico. Não possuindo 

instalações capazes de abrigar esse curso nem corpo docente credenciado e capaz 

de ministrar as aulas, foi celebrado entre o Estado através da Secretaria de 

Educação e a direção do Colégio São Francisco de Assis, um convênio para que 

esse Educandário ministrasse as aulas do curso científico, a partir de 1951, nas 

dependências do Colégio São Francisco de Assis. 

            É pela portaria n° 79, de 17 de Setembr o de 1958 que o Colégio passa a se 

denominar Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida”, nome dado em 

homenagem ao então Governador José Ludovico de Almeida. A sessão solene de 

inauguração do prédio próprio realizou-se no dia 21 de setembro de 1958 com a 

presença de uma grande parte da comunidade anapolina e goiana que 

compareceram para prestigiar o evento. 

             Os diretores que atuaram no Colégio, desde a criação como Ginásio 

Municipal de Anápolis, até o ano de 2009, que antecede a atual diretoria, foram os 

seguintes professores: 

1)Dr. Benedito Lourenço Dias - 1948 a 1950. 

2)Profº. Heli Alves Ferreira - 1951 a 1958. 

3)Profº. Adolfo Sindulfo Teixeira - 1959. 

4)Dr. Geraldo Vieira Guimarães - 1960. 

5)Profº. Agenor Pedroso - 1961. 



 

6)Dr. Roland Vieira Nunes - 1961 a meados de 1963. 

7)Dr. José da Cunha Bastos - Junho à Setembro de 1963. 

8)Profº. Eurípedes Barsanulfo Junqueira - Setembro de 1963 a 1964. 

9)Profº. João Jorge, - 1965 a 1968. 

10)Profº. José Alves dos Santos - 1969 a 1971. 

11)Profº. Ilion Fleury - 1972 a outubro de 1976. 

12)Prof°. Paulo Rocha -  outubro de 1976 à 1978 

13)Profº. Antonio Afonso de Almeida - janeiro a maio de 1979 

14)Profº. Maria Isabel Gaia Elias - junho de 1979 a 1980 

15)Dr. Geraldo Vieira Guimarães - 1981 a março de 1983 

16)Profº. Elci Gomides Holanda - abril de 1983 a julho de 1987 

17)Profº. Maria do Carmo Martins Araújo - agosto de 1987 a agosto de 1992 

18)Profº. Eurípedes Gomides - agosto de 1992 a fevereiro de 1998 

19)Profª. Lúcia Silva Jardim Lima - 1998 

20)Profª. Lygia Portenha Borges Ferreira - janeiro de 1999 a julho de 2000 

21)Profº. Èber Divino Dias de Moraes - agosto de 2000 a junho de 2003 

22)Profª. Maria José Pontes Braga - julho de 2003 a agosto de 2004 

23)Profº. Paulo Roberto Paulino dos Santos – agosto de 2004 a agosto de 

2007 

24)Profº Edevar Borghi Junior – agosto de 2007 a agosto de 2009 

Exerce atualmente a função de Diretora desta Unidade de Ensino a 

professora Simone Cintra Duarte Amorim que ocupa o 25º lugar na galeria de 

diretores, que juntamente com o grupo gestor tem a honra e a responsabilidade de 

levar avante o nome de sucesso e competência na Educação em Anápolis, nestes 

61 anos de existência do Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 – Legislação que Credencia a Escola 

 

É necessário que as Unidades Escolares se organizem de forma operante e 

que suas legislações estejam estruturadas e sedimentadas nas leis que regem o 

país e notadamente, nosso Estado. O Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” 

preocupa-se em manter sua organização funcional dentro do que é norteado pelas 

leis educacionais. 

 Portanto, esta Unidade Escolar ministra a 2ª fase do Ensino Fundamental do 

6º ao 9º aluno e o Ensino Médio de 1ª à 3ª séries. 

 Os cursos oferecidos possuem atos legais que regulamentam o seu 

funcionamento, conforme Resoluções: 

� Lei da Criação: Lei nº 69 de 30/06/48. 

� Autorização de Funcionamento: Resolução nº203/81 de 15 de dezembro de 

1981 – CEE 

� Reconhecimento: Portaria nº1923/97 de 30 de maio de 1997-SEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 - Visão Estratégica 

4.1) Nossos Valores 

 

Nossa escola a partir principalmente do próprio histórico realizado nesses 59 

anos de existência elege como seus valores: 

1º)A PROCEDÊNCIA : Honramos nossa origem e história e preservamos o nome da 

escola como referência em ensino de qualidade junto à comunidade. 

 
2º)A QUALIDADE : Oferecemos aos nossos alunos um ensino de qualidade que os 

capacite a desempenharem bem seu papel na sociedade. 

 
3º)A PARTICIPAÇÃO : Proporcionamos entre nossos profissionais o trabalho em 

equipe, onde cada pessoa dentro da escola contribui e partilha suas tarefas de 

conhecimentos, para enriquecimento do processo ensino-aprendizagem.  

 
4º)A CRIATIVIDADE : Valorizamos e incentivamos a criatividade e a inovação na 

realização das atividades dos profissionais e dos alunos. 

 
4.2) Nossa Visão de Futuro 

 
  Seremos uma escola de referência e qualidade de ensino em nossa cidade, 

primando pela qualidade e criatividade no ensino que ministramos, pelo trabalho 

participativo, eficaz, inovador e responsável desenvolvido pela nossa equipe, 

respeitando nossos alunos, pais e comunidade escolar, contribuindo para uma 

sociedade onde se efetive o princípio da igualdade. 

 
4.3) Nossa Missão 

  
Sentindo-nos orgulhosos da origem que ostentamos, estabelecemos como 

nossa  missão preservar o nome da escola como referência em  proporcionar um 

ensino de qualidade em nossa cidade, assegurando aos nossos alunos uma 

educação crítica, participativa e de excelência. 

 
 

 

 



 

 4.4) Nossos Objetivos Estratégicos 

 

1. Melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

2. Melhorar o resultado da escola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 - Recursos e Financiamentos 

5.1 - FUNDEB 

 
Esta Unidade Escolar recebe recursos do FUNDEF, o qual está sendo extinto 

e substituído pelo FUNDEB. Antes, o Recurso era destinado apenas para o 

Ensino Fundamental, hoje, a pretensão é que se estenda ao Ensino Médio. Este 

recurso é oriundo do Governo Federal e podemos sempre contar com ele em 

meados de julho. 

O FUNDEB é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O novo fundo será 

criado para substituir o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), lei aprovada em 1996 e 

vigente desde 1998. 

Enquanto o FUNDEF destina-se exclusivamente ao ensino fundamental, o 

FUNDEB deverá financiar toda a Educação Básica. Ela envolve as etapas da 

educação infantil (creches para crianças de 0 a 3 anos e pré-escola para crianças 

de 4 a 6 anos), do ensino fundamental e do ensino médio, além das 

modalidades: educação de jovens e adultos, educação indígena, educação 

profissional, educação do campo e educação especial – destinada aos 

portadores de deficiências. 

Recebemos outro recurso chamado PROESCOLA, destinado aos alunos do 

Ensino Fundamental e Médio oriundo do Governo Estadual. Este recurso é 

dividido em duas parcelas. A 1ª parcela vem em meados de julho e a 2ª no fim de 

cada ano. No entanto, às vezes, ocorre atraso ou mesmo falta do envio da última 

parcela. 

Todo ano fazemos o planejamento estratégico de acordo com a tabela nos 

enviada. Este planejamento é o PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola), nele 

planejamos 50% do custeio. 

Esta instituição também recebe verbas destinadas ao Programa Mais 

Educação. O repasse é feito pelo governo federal através do FNDE e há também 

uma complementação por parte do governo estadual. 

O Valor dos recursos é calculado de acordo com o número de alunos 

matriculados. 



 

 

5.2 - Merenda Escolar 

 

Os recursos para aquisição de gêneros alimentícios são provenientes do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), repassado pela Secretaria da 

Educação diretamente para a conta da Merenda Escolar desta Unidade. 

A verba recebida é de R$ 0.30 (trinta centavos) por dia para cada aluno do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Para os alunos do Programa Mais Educação, é repassado pelo governo 

federal através do FNDE, o valor de R$ 0,60 (sessenta centavos) por aluno e um 

complemento do governo estadual no valo de R$ 0,14 (quatorze centavos), 

totalizando R$ 0,74 (setenta e quatro centavos) por aluno.   

O cardápio é elaborado pela gerente de merenda escolar, tomando-se o 

cuidado de observar a listagem de alimentos proibidos, a quantidade estabelecida 

para cada refeição e o valor médio por refeição (trinta centavos). 

Os valores diferenciados para o Programa mais Educação se justifica pelo 

fato de que os  alunos vinculados a esse programa, fazem duas refeições durante o 

período em que se encontram na escola. 

É realizada cotação de preços em no mínimo três estabelecimentos, 

efetuando-se a compra dos gêneros no estabelecimento que oferecer menor preço e 

tiver nota fiscal.  

Na prestação de contas da merenda escolar é exigido: notas fiscais, cópias 

dos cheques, canhotos dos cheques, extratos bancários com entradas e saídas de 

recursos, cardápio, balancete, planilhas orçamentárias, anexos (listagem de gêneros 

adquiridos, de cheques emitidos para cada fornecedor c/ nº. de Nota fiscal e CGC, 

relatório do período) além do livro de movimentação de conta-corrente. 

Todo o processo de aquisição de gêneros alimentícios e prestação de contas 

são fiscalizados pela comissão de execução financeira do Conselho Escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 - Livro didático 

 

Os livros didáticos são escolhidos pelos professores através do Guia do Livro 

Didático fornecido pelo MEC. 

São enviados de acordo com censo do ano anterior e, caso não sejam 

suficientes há um remanejamento (troca de livros) entre escolas da rede estadual de 

ensino. Recebem livro didático todos os alunos do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio. 

 

5.4 – Biblioteca 

 

 A Biblioteca deste Estabelecimento de Ensino é de médio porte e estará 

aberta diariamente nos três turnos para atendimento aos alunos, professores e 

funcionários do colégio.   

Possui um acervo razoável de livros didáticos, paradidáticos e literários, bem 

como revistas de diversas editoras para pesquisa dos alunos e professores.  

As dinamizadoras de biblioteca seguem a proposta do grupo gestor do colégio 

dando especial atenção aos alunos e incentivando-os à leitura lúdica e literária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 – Diagnóstico da Situação Atual 

 

Foi aplicado nos três turnos um questionário para professores, alunos, pais e 

funcionários, tendo como objetivo identificar os pontos positivos e negativos 

apresentados pelos diversos personagens que constituem o cenário educacional do 

CEJLA. 

De acordo com as informações obtidas através dos dados registrados em 

tabelas (anexo), identificou-se: 

 

Segmento de alunos 

 

�  Praticamente não se observa o fenômeno da distorção idade/série. (2) 

� A clientela atendida por este Colégio é diversificada e a maioria dos alunos 

mora em bairros próximos e em residência própria. A renda mensal familiar 

para a maioria varia entre 2 e 3 salários mínimos. (3) 

� Pelo fato de os alunos visarem entrar na Universidade, observa-se que 

grande parte dos mesmos não trabalha para que tenham tempo de estudar e 

se preparar tecnicamente fazendo outros cursos, porém parte significativa 

trabalha e precisa ajudar no sustento familiar, o que os impede muitas vezes 

de continuarem seus estudos. (6) 

� O grau de instrução dos pais dos alunos, em quase sua totalidade, é de nível 

fundamental (7) 

� Quanto à prática da leitura mais de 56,8% dos alunos entrevistados disseram 

que lêem entre 1 e 2 livros, num período correspondente a 1 mês. (9) 

� Os meios de comunicação acessíveis a grande maioria dos alunos se dá 

através da televisão e Internet, todavia observa-se que este último ainda é de 

acesso a uma pequena parte dos nossos alunos. A maioria já possui 

computador em casa e outros acessam na escola ou em lan house. (12) 

� Uma das perspectivas dos alunos em relação ao Colégio é a formação teórica 

voltada para o vestibular. A clientela CEJLA enxerga esta instituição como 

séria e comprometida com um trabalho de qualidade. (13) 

� A forma de tratamento dos professores para com os alunos e vice-versa é 

identificada de forma moderada e carinhosa de ambas as partes e a maioria 



 

dos professores buscam encontrar paliativos através do diálogo. (14,15, 16 e 

17) 

� Na opinião dos alunos o mais importante em uma escola é o nível da 

aprendizagem, seguida de bons professores e de uma boa Direção. (18) 

� Com relação às disciplinas críticas, os alunos apontam como as de menor 

rendimento na aprendizagem, Biologia, Física, Matemática e Química, e maior 

rendimento, Ciências, Geografia, Sociologia, Filosofia e Espanhol. (19) 

� As aspirações dos alunos sobre o professor e suas aulas caracterizam-se 

pela ânsia dos mesmos em terem professores que dominem o conteúdo, 

explicando-os de forma prazerosa e que sejam inovadores e atualizados. (20 

e 21) 

� O nível de satisfação dos alunos com relação às aulas ministradas nos 

laboratórios de Ciências e de Informática se dá entre médio e baixo. (23 e 24) 

�  O nível de satisfação dos alunos com relação ao trabalho da Diretora, da 

Secretária, da Coordenação Pedagógica, da Coordenação de turno e serviços 

de limpeza, varia em sua grande maioria entre ótimo e bom (24,25 26 e 27) 

� Sobre a avaliação, os alunos preferem aquela que seja dada de acordo com o 

conteúdo dado em sala, compreensível e com aulas de reforço para os que 

apresentam dificuldades de aprendizagem. (28) 

 

Segmento Pais 

 

� A maioria dos pais entrevistados afirma já ter participado do processo de 

elaboração do Projeto Político Pedagógico do CEJLA (4.1) 

� Quanto ao conhecimento da existência do Conselho Escolar, muitos dos pais 

não têm conhecimento sobre o que seja este conselho e qual a sua 

importância nas decisões sobre os problemas da escola. (4.2) 

� Sobre a existência do Conselho de Classe, grande parte dos pais tem 

conhecimento sobre o mesmo e também sobre as suas finalidades (4.3)  

� Dos pais entrevistados 90,9%, afirmaram participar das reuniões promovidas 

pelo colégio quando são convocados. Uma pequena parcela 9,1% não 

participa. (4.4) 



 

� Parte significativa dos pais ou responsáveis (36,4%) procura a escola por 

iniciativa própria para saberem sobre a vida escolar dos seus filhos. Outros, 

porém, procuram algumas vezes ou nunca procuram. (4.5) 

� Segundo a opinião dos pais a diretora envolve os mesmos nas decisões a 

serem tomadas na escola para a melhoria da instituição. Mais de 70% dos 

entrevistados confirmam que essa participação se efetiva na prática. (4.6 e 

4.7) 

� No que se refere à participação dos pais nas decisões administrativas e 

pedagógicas mais de 75% afirmaram participar de forma efetiva das 

dimensões referentes a esse segmento. (4.8) 

� Sobre o funcionamento das questões legais relativas à transferência 

compulsória e suspensão a maioria (63,6%) afirma não ter conhecimento 

sobre as normas que regulamentam esse processo na escola. (4.9) 

 

Segmento Professores  

 

� Observa-se segundo os dados que 86,1% dos professores e funcionários 

apontam de forma unânime que o Colégio realiza planejamento, 

desenvolvendo ações escolares de forma participativa, com envolvimento do 

conselho escolar, professores, funcionários, pais e alunos. (1) 

� Quanto à atuação do Colégio com relação a parcerias com empresas e 

comércios visando a melhoria da gestão escolar e o enriquecimento do 

currículo, identifica-se que em média 63,9% dos professores e funcionários  

apontam como satisfatório esse trabalho de parceria, enquanto que 30,6% 

apontam como insatisfatório. (2) 

� Quanto à atuação do Colégio em relação ao estímulo e apoio aos alunos para 

organização do Grêmio Estudantil com vistas a ações conjuntas  e solidárias, 

97,2% dos professores e funcionários apontaram como satisfatória a atuação 

da  gestão, enquanto 2,8% apontaram como insatisfatória. (3) 

� Dos professores entrevistados, 91,7% afirmaram que há um esforço 

constante em atualizar o currículo de acordo com as Orientações Curriculares 

Nacionais para o ensino fundamental e ensino médio. (4) 

� Com relação às dificuldades de aprendizagem  dos alunos e  apresentação de 

propostas para elevação do rendimento, 83,3% dos professores afirmaram 



 

que  o grupo gestor  identifica  as dificuldades de aprendizagem dos alunos e 

apresentam sugestões para eliminá-las e 11,1% disseram que não. (5) 

� A visão dos professores é 94,4% aprovada, a respeito dos projetos 

desenvolvidos para a melhoria da auto-estima dos alunos, tais como, 

combater a violência escolar. (6) 

� Quanto à integração, 91,7% dos professores afirmam estar satisfeitos com a 

escola, enquanto 8,3% afirmam estar insatisfeitos. (7) 

� Com relação à adoção por parte do Colégio sobre avaliação do desempenho 

de professores e funcionários 86,1% dos entrevistados consideraram a 

medida importante para o desenvolvimento da qualidade do trabalho dos 

professores e funcionários. (8) 

� Quanto à adoção por parte do Colégio de práticas de valorização e 

reconhecimento do trabalho dos professores e funcionários, visando o 

aprimoramento do seu desempenho, 80,6% dos entrevistados consideraram 

valiosa a atitude para o crescimento da equipe de trabalho, uma vez que há 

valorização e respeito por parte da equipe gestora em relação aos 

professores e funcionários. (9) 

� Os serviços de secretaria foram considerados eficientes por 94,4% dos 

professores entrevistados. (10) 

� Com relação à promoção do Colégio com ações de conservação, higiene, 

limpeza e manutenção do patrimônio escolar, 88,9% dos entrevistados 

afirmaram que o trabalho desenvolvido para este fim, tem alcançado bons 

resultados e proporcionado um ambiente confortável de trabalho. (11) 

� Quanto à disponibilidade do espaço físico da escola nos fins de semana e nas 

férias para realização de atividades que integrem a comunidade, apenas 20% 

dos entrevistados consideraram eficiente essa prática enquanto que 80% 

afirmaram ser ineficiente. (12) 

� Quanto aos objetivos e metas propostos no Projeto Pedagógico, 94,4% dos 

entrevistados consideraram que os mesmos são atingidos com êxito. (13) 

� Com relação à utilização por parte do Colégio de referenciais para analisar 

seu nível de desempenho, tais como SAEB e outras escolas, 83,3% dos 

entrevistados consideraram eficiente a ação adotada por esta Instituição de 

Ensino. (tab. 14) 



 

� Quanto à transparência do Colégio em relação à prestação de contas 

apresentada aos pais e à comunidade, 88,9% dos entrevistados consideraram 

eficiente essa tomada de atitude no sentido de se efetivar a idéia da gestão 

democratizada implantada neste estabelecimento de ensino. (15) 

 

Segmento Funcionários Administrativo/Serviços Gerai s 

 

Para os funcionários da secretaria e dos serviços gerais foi aplicado também 

questionário para identificar o nível de satisfação dos mesmos com relação ao 

trabalho desenvolvido no colégio bem como com os chefes de trabalho. 

� A maioria dos funcionários desses segmentos (69,2%) trabalha na escola há 

mais de 11 anos e pertencem ao quadro de funcionários efetivos (76,9%). 

Para o quadro de serviços gerais e merendeira há um percentual de 15,4% 

contratados. (tab. 1)  

� Um dos questionamentos feitos para os funcionários foi com relação ao grau 

de satisfação dos mesmos com as lideranças do colégio e com o exercício de 

liderança pelo chefe de serviço. Os itens abordados foram: clima de 

confiança, valorização do trabalho, comunicação favorável, incentivo ao 

trabalho em equipe, motivação, flexibilidade, reuniões, valorização, 

relacionamento com o chefe de serviço e outros. De maneira geral os 

funcionários estão satisfeitos (níveis 4 e 5) com o trabalho desenvolvido 

nessa instituição de ensino no que diz respeito às lideranças. (tab. 2 e 3) 

� Outro ponto abordado junto aos mesmos foi com relação ao grau de 

satisfação com as condições de trabalho oferecidas pelo colégio. A maioria  

dos funcionários (níveis 4 e 5) sentem-se valorizados, reconhecidos e 

respeitados pelos alunos e professores. Afirmam também que gostariam de 

permanecer trabalhando no colégio. (tab. 4) 

� Com relação à satisfação com o desenvolvimento da carreira e com o grau de 

motivação (níveis 4,5 e 6)  os funcionários de maneira geral estão satisfeitos. 

Alguns são recém-contratados e não quiseram opinar a respeito. (tab.5 e 6) 

� Também se procurou detectar junto aos mesmos o grau de satisfação com 

relação às condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços. Com 

relação a equipamentos, vestiários e cantina os funcionários do quadro de 

serviços gerais, estão satisfeitos (nível 4). Quanto aos produtos de limpeza, 



 

higiene e segurança os mesmos estão entre satisfeitos e muito satisfeitos  

com o que a escola oferece (níveis 4 e 5).  

Identificação das principais dificuldades enfrentad as, as causas 
prováveis e as principais ações que a escola preten de executar 

com base na análise efetuada . 
 

Problemas  Causas prováveis  Principais ações  
 

• Desempenho acadêmico 
dos alunos. 

 

• Desinteresse dos alunos 
• Infrequência dos alunos 
• Falta criatividade dos 

professores(aulas 
monótonas) 

• Aulas nos laboratórios 
de CFB e Informática. 

• Aulas de monitoria 
• Desenvolvimento de 

projetos pedagógicos 
• Uso da biblioteca 
• Aulas com recursos 

audiovisuais 
• Metodologias 

diferenciadas 
 

 
• Permanência do aluno 

no turno noturno. 
 

• Exaustão devido à 
jornada de trabalho no 
turno diurno 

• Falta de maturidade 
• Falta de incentivo dos 

pais 

• Interclasse 
• Desenvolvimento de 

projetos pedagógicos 
• Utilização da Rádio-

escola 
• Estimulo para o acesso 

à Universidade 
 

 
• Práticas efetivas dentro da 

sala de aula. 
 

• Carga horária excessiva 
• Falta de tempo para 

planejamento 
• Não utiliza as inovações 

que o grupo gestor 
propõe 

• Aulas diversificadas 
• Aulas nos laboratórios 

de CFB e Informática. 
• Aulas com utilização de 

recursos audiovisuais 
• Aulas na biblioteca 
• Viagens 
• Projetos 

 
 

• Avaliação contínua. 
 

• Infrequência dos alunos 
• Não fazem as atividades 

propostas em sala de 
aula 

• Não fazem tarefas para 
casa 

 

• Diagnostico das 
dificuldades 

• Acompanhamento 
individualizado aos 
alunos 

• Realização de trabalhos 
individuais ou em grupos 

 
• Comunicação freqüente 

entre o corpo docente e 
pais. 

 

• Ausência dos pais nas 
reuniões 

• Dificuldades para entrar 
em contato com os pais 
por telefone 

• Realização de reuniões 
• Promoções de eventos 

culturais e projetos 
 

 

 
• Envolvimento dos pais 

na aprendizagem. 
 

• Desinteresse dos pais 
• Falta de incentivo 
• Ausência familiar 

• Confecção de 
informativos 

• Montagem de painéis 
fotográficos dos eventos 



 

realizados na escola  
 
• Desinteresse dos 

educandos. 
 

• Aulas sem motivação 
• Alunos sem perspectivas 

para o futuro 

• Aulas mais criativas 
• Aulas com recursos 

audiovisuais 
• Desenvolvimento de 

projetos pedagógicos 
• Visitas às Universidades 

e Faculdades 
 

• Indisciplina de alguns 
alunos. 

 

• Desajuste familiar 
• Alunos sem limites 
• Alunos intolerantes 

• Aplicar o regimento 
interno 

• Entrar em contato com 
os pais 

• Trabalho de 
conscientização dos 
educandos 

 

7 – Tipo de sociedade que se quer construir e do pa pel da escola na 

formação do cidadão 

Não nos é difícil comumente entendermos a escola como uma organização 

cujo sentido se encontra na necessidade de preparar os indivíduos para o 

desempenho de papeis sociais. “O seu papel é difundir a sabedoria e esta é 

necessária para o funcionamento da sociedade. Reduz a ignorância e, por isso, 

permite que os indivíduos tenham uma conduta esclarecida. Assegura o ajustamento 

profissional, pois qualquer profissão requer uma quantidade considerável de 

conhecimentos” (Lobrot, 1992:81). 

 De acordo com determinadas categorias funcionais, compete à escola a 

manutenção de padrões através de um processo de generalização dos valores que 

constituem a componente estrutural do subsistema social primário em que se insere 

(Parsons, 1977, In Berian e Iturrate, 1998:181-2). 

 Deveremos deste modo, entender a escola e o conjunto de conhecimentos 

que ministra como elementos fulcrais da cultura que a legítima, fruto e co-construtora 

de um “aparelho simbólico de que toda a ação social se inspira” (Rocher, 1989:186). 

A Complexificação crescente da realidade social (e as necessidades que determina) 

vem fazendo com que, ao longo dos tempos, a escola venha evoluindo também, 

tendo a sua existência tomado forte sentido a partir do momento em que, há quatro 

milênios, a humanidade inventou a escrita e assim a necessidade de a ensinar, 

consagrando-lhe tempo, adultos preparados para o fazer, edifícios que acolhessem 

estes e os que aprendem. Lobrot (1992:9) relaciona-a ainda na sua expansão com a 



 

produção de aprendizagens imanentes, interiores ao indivíduo. Obtém, com a 

possibilidade do registro das idéias, uma outra força, encontrando o homem “a 

possibilidade de nela encontrar refúgio” Lobrot (1992:10) e doutrina nas religiões que 

a utilizam, resposta ao despotismo que os vários impérios, primeiro a ocidente, 

depois a oriente, vão fazendo da existência humana campo de dominação, 

escravatura e exploração social. 

 Não obstante, na realidade, a escola continua a ser gerida por professores 

que são fundamentalmente, melhores ou piores, preparados para ensinar e que, 

pouco a pouco, vão integrando os saberes necessários à função social da escola. 

Se a crise da escola tem sido marcada por algum imobilismo, fruto também da 

simplicidade e constância dos processos que tem utilizado, atualmente são a grande 

dinâmica e complexidade que parecem difíceis de incorporar, comprometendo a 

aprendizagem dos alunos. 

 Neste plano, a descentralização burocrática e administrativa e a emergência 

de novos decisores, de forma mais ou menos explícita, têm como contraponto a 

responsabilização dos vários atores para com a realidade social que integram, e 

que, cada vez mais, vão percepcionando poder construir. Lentamente, são 

introduzidas nos currículos experiências de aprendizagem mais efetivas. 

A cultura escolar é “criada ou recriada no dia-a-dia” pelo professor, através de 

aplicação diversa, própria, de um currículo formal que o seu habitus profissional 

transforma nas verdadeiras aprendizagens: o currículo real. Interpretar os 

fenômenos educativos à ação que Perrenoud, considera “parte obrigatória” e da sua 

correção e projeção depende, em grande medida, o correto exercício da função 

docente. Da sua interação social resulta a construção de uma escola que, fundada 

no conhecimento das realidades individuais do ser-social, das circunstâncias 

educativas e dos meios convenientes, promova a possibilidade de transmissão de 

valores humanos às gerações futuras e a inclusão dos atores num mundo social 

gratificante. 

 

 

 

 

 

 



 

8 – Concepção de Educação 

 
8.1) O que é educação? O que é o processo ensino-ap rendizagem? Como se 
aprende? 
 
 Educação engloba ensinar e aprender. É também algo menos tangível, mas 

mais profundo: passar o conhecimento, bom julgamento e sabedoria. A educação 

tem nos seus objetivos fundamentais a passagem da cultura de geração para 

geração. 

 Aprender como se aprende também é tarefa do professor. O professor que 

ensina precisa aprender como as pessoas aprendem, para que possa decidir o que 

ensinar e como ensinar. Mas, antes de tomar essas decisões, é preciso ter em 

mente algumas considerações sobre o ensinar e o aprender. 

 O ensinar vai além “da boa vontade do professor” ou “do seu grande 

conhecimento técnico.” E o aprender exige do aluno muito mais do que “a vontade 

de...” ou “a necessidade de.” Tanto quem ensina quanto quem aprende tem 

responsabilidades no processo ensino-aprendizagem. 

 Ao professor cabe a responsabilidade não só de transmitir conhecimentos, 

como também de facilitar o processo de aprendizagem. O velho paradigma da 

Educação “eu ensinei, mas o aluno não aprendeu porque não quis” deve ser 

substituído com urgência em prol da aprendizagem. Experiências mostram que “se o 

professor ensina, o aluno aprende” (logicamente, desde que atendidas as condições 

básicas para que a aprendizagem ocorra: o aluno aprender; domínio dos pré-

requisitos e planejamento criterioso dos eventos que serão desenvolvidos em 

situação de ensino). 

 Quando o aluno não aprende, não devemos trabalhar com acusações 

improdutivas: “culpa do aluno que...”, “culpa do professor que...”. Quando os 

resultados previstos não são atingidos, algo não ocorreu como deveria ou da parte 

do aluno ou do professor ou de ambos. O importante é identificar o que deve ser 

replanejado para que os resultados se tornem satisfatórios para todos. “O que fazer 

para facilitar a aprendizagem do aluno?” Aí está um dos grandes desafios para o 

professor. 

 Uma das causas que tem levado a educação a resultados aquém do 

esperado é que o professor, com freqüência, privilegia o conteúdo que deseja 

transmitir e não a aprendizagem. Esta preocupação se reflete, por exemplo, quando 



 

as primeiras questões que o aflige são: “O que é que eu vou falar para o pessoal?”, 

“O que é que eu vou escrever na apostila?”. A preocupação é tanta que geralmente, 

a apostila costuma ficar pronta antes mesmo do planejamento da aula. Estas 

preocupações são válidas e necessárias, mas não devem anteceder o  

planejamento. A preocupação primordial do professor deve ser com os resultados 

que deseja obter com aquela situação de ensino. Só a partir daí, é que ele deve 

determinar as estratégias para proporcionar a aprendizagem e avaliar se a mesma 

está correndo. A escola necessita de professores que estejam preocupados em 

proporcionar mudanças de desempenho. 

 Devemos agir como propõe o processo ensino-aprendizagem: o ensinar e o 

aprender devem ser trabalhados em conjunto, isto é, professor e aluno trabalhando 

para alcançar os resultados esperados. 

 Aprender é uma construção que envolve toda a atividade do ser humano: 

biológica, psicológica, social e cultural, nos seus múltiplos aspectos. 

  
 
8.2) Por que se aprende? 
 
 Etimologicamente, aprender significa “apreender”, “adquirir” conhecimentos. 

 A Aprendizagem é uma ação dinâmica que se estabelece entre um 

conhecimento já apreendido de um novo conhecimento a adquirir, que ao passar 

através de processos conscientes e inconscientes do nosso psiquismo torna 

possível a criação de um esquema mental que serve de suporte a toda essa 

atividade. 

 O dinamismo do ato de aprender, reflete-se no fato de quando um sujeito 

aprende, adquire e produz conhecimento mais ou menos inovador. 

 Apesar de frequentemente se afirmar que o homem quando nasce é uma 

tábua rasa ou uma folha de papel em branco e que é com as experiências, que 

decorrerão ao longo da vida, que se adquire conhecimentos, o certo é que à 

nascença este já vem dotado de capacidades de iniciativa instintivas ou reflexas. A 

este propósito, Piaget (1973:69) afirmara que “... uma aprendizagem jamais parte do 

zero.”. 

 Porém, é capacidade que o Homem possui de aprender (sempre com todos e 

em qualquer lugar) que lhe permite a adaptação às condições do ambiente sempre 

em mudança. É esta interação mais ou menos estimulante que estabelece com os 



 

objetos e com o mundo das coisas, que lhe permitirá aprender, isto é, adquirir e 

produzir novos saberes, novos métodos que depois poderá transmitir aos outros. 

 Por que se aprende? é então uma questão que nos intriga e que não possui 

resposta mas sim respostas, dependendo do contexto em que forem analisadas. 

 Por exemplo, para haver sucesso ou desempenho com qualidade é 

necessário que ao longo da vida a aprendizagem se imponha. Isso é assim na 

atualidade como o foi no tempo da evolução das espécies em que o Homem para se 

adaptar ao meio, levou a cabo, passo a passo, o processo de aprendizagem de 

modo a garantir a sua sobrevivência, e perante um habitat desconhecido, aprendeu 

a socorrer-se de atividades físicas e mentais, que foram progressivamente 

melhoradas e transmitidas de geração em geração. 

 Ao perguntarmos: por que se aprende?  Estamos interessados em encontrar 

respostas para questões mais técnicas, como sejam? Será o conceito de motivação 

necessário para a compreensão (e intervenção) da aprendizagem e do sucesso 

escolar? Por que é que há alunos que têm maior disponibilidade para o saber do que 

os outros? Isto é, por que é que existem desigualdades para a aprendizagem? 

Expressando-nos de outra forma, por que é que existem diferenças na motivação 

para aprendizagem e, consequentemente, para o sucesso escolar? 

 E havendo alguma relação entre aprendizagem e motivação, será a 

motivação antecedente ao processo de aprendizagem, ou resultará como 

conseqüência desta? 

 Ou ainda, partilhando a opinião de Santos (1997), não será que a 

desmotivação para aprendizagem constitui só por si um índice mais que fundamental 

do insucesso escolar, não havendo que lhe atribuir um estatuto de isolamento 

epistemológico relativamente a esta questão? 

 É que, em nossa opinião, a questão da motivação para a aprendizagem 

abordada enquanto dimensão causal só faz sentido de entendermos a 

aprendizagem como realidade meramente quantitativa, no domínio do fazer ou da 

aquisição de informação puramente cognitiva. Explicitando esta idéia, diríamos que 

algumas crianças e jovens, ou pelas suas excepcionais características cognitivas ou 

pela sua estrutura de personalidade (obsessiva/compulsiva...) são excelentes atores 

em ternos de desempenho, aprendizagem e sucesso escolar. Mas muitos deles não 

possuem a menor motivação para essas realidades; são mesmo, alguns, diríamos, 



 

infelizes. Com essas crianças e jovens, porque aprendem, por que têm sucesso, não 

se coloca habitualmente a questão da  motivação para a aprendizagem. 

 Mas de que aprendizagem estamos a falar? Da aprendizagem para o 

desempenho? Aprender a SER não é também tarefa que deva preocupar os 

professores, os educadores? Bastará conhecer as letras, aprender a somar e a 

dividir, discutir os Lusíadas, analisar o Pavlov...? Não será também necessário 

aprender a gostar de aprender, por muito bem que se aprenda? 

 Pensamos, pois, que motivação e aprendizagem são faces da mesma moeda, 

e que não podem, como afirma Santos (1997), ser separadas esquizoidemente. 

 Porque se aprende é portanto uma questão de elevado grau de complexidade 

e se tentarmos responder com base na noção da motivação, concluiremos que a 

motivação poderá ser para a aprendizagem mais um problema do que uma tentativa 

de resposta. Em todo o caso, teremos que falar sempre dela para podermos 

compreender o processo de aprendizagem, uma vez que o seu “lado negativo”, isto 

é, a desmotivação, é a principal causa de fraco rendimento escolar, do abandono 

escolar e de conseqüência a nível emocional dos jovens e famílias. 

 O Ser aluno e o Ser do aluno são no conjunto uma realidade 

psicossociológica que tem que ser entendida na sua globalidade, como resultado da 

interação com a família, escola e grupo social. 

 Se a desmotivação for encarada como um efeito e não uma causa, devemos 

então procurar as causas para além do contexto psicológico do aluno, mas na 

interação entre o Ser aluno e a cultura escolar. 

 Mais do que incentivar terapias personalizadas de ordem psico-afetiva nos 

alunos ditos desmotivados, devemos repensar a escola como um todo. 

 
8.3) Para que se aprende? 
 
 Aprendemos para nos podermos adaptar e responder melhor aos problemas 

que surgem no dia a dia. 

 Ao aprendermos adquirimos a capacidade de controlar e interpretar a 

realidade e desta forma não nos limitamos apenas a refleti-la ou a reproduzi-la, 

como também a categorizamos e ordenamos. 

 Uma coisa é certa, aprendemos sempre, até à morte, modificando sempre o 

nosso comportamento e não nos fossilizamos naquilo que julgamos estar certo. 



 

Caminhos sempre no sentido da auto-edificação enquanto pessoa, isto porque 

somos algo não feito, mas em construção. 

 Porém, é importante reter que a edificação da pessoa do aluno, não é apenas 

uma auto-edificação, pois neste processo intervém a ação do mestre, do professor 

que ao longo do tempo construirá a sua prática educativa, fazendo parte das suas 

representações, a noção de “ser” único. 

 A condição de “Ser aluno” acompanha-nos desde o nascimento ao longo de 

toda a vida. 

 Aprender é uma capacidade inata que nos permite desenvolver em todos os 

sentidos, de forma a nos auto-construirmos e nos adaptarmos aos diferentes 

obstáculos que se atravessam no nosso caminho. 

 O caminho para uma aprendizagem mais eficaz faz-se através do 

conhecimento: 

• De si mesmo; 

• Da sua capacidade de aprender; 

• Do processo que se utilizou com sucesso no passado; 

• Do interesse e conhecimento do assunto que está a querer aprender. 

 

A pessoa do aluno não é algo de “feito”, mas algo em ação de se fazer. 

A pessoa é, pois a sua própria obra, todavia como o Homem é um ser social, 

é impensável não atribuir um valor significativo à influência solidária da pessoa do 

outro, seja colega, professor ou outro profissional. 

 
8.4) Proposta Pedagógica 
  
 Segundo as orientações advindas das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental e Ensino Médio que tem como marco a presença da teoria 

histórico-cultural, a Direção do CEJLA através da coordenação pedagógica, busca 

hoje num processo de discussão constante com seus professores estabelecer 

parâmetros para uma prática pedagógica, alcançando assim ao longo do tempo a 

sua identidade no campo das relações entre ensino e aprendizagem. 

 Considerando a importância do contexto vivenciado pelos alunos, os 

professores são orientados a ousarem na sua prática educativa dando ênfase à 



 

contextualização e a interdisciplinaridade e o respeito à individualidade, procurando 

atender as diversidades de forma a colaborar para que este sujeito se torne crítico e 

transformador da sociedade em que está inserido. Aqui se valoriza o trabalho do 

professor em sala de aula na perspectiva do desenvolvimento no aluno, de 

habilidades e competências necessárias para a aquisição de uma aprendizagem 

significativa e para a humanização dos indivíduos, proporcionando um ambiente 

adequado aos alunos, inclusive os portadores de necessidades especiais. 

 Vale ressaltar que nesse processo de transformação e de busca de 

identidade, a diversidade de professores gera naturalmente uma diversidade de 

concepções, sendo assim, percebe-se uma transição entre a concepção tradicional e 

aquelas em que o professor não é considerado o dono do saber, mas que trabalha 

numa perspectiva de troca de experiências e de aquisição de aprendizagens. Sem 

dúvidas esse processo de transformação, de busca do novo, muitas vezes se torna 

árduo em função da resistência de alguns, porém o trabalho realizado junto aos 

mesmos é para que alcancemos um ponto comum, que atenda à concepção 

adotada pela maioria dos nossos professores seguindo assim as orientações 

advindas das diretrizes curriculares, que defende a idéia de um currículo que seja 

vivenciado na escola de acordo com a realidade e as necessidades dos alunos. 

 Partindo da concepção acima mencionada em que o sujeito adquire novos 

conhecimentos na troca de experiências com o outro, os professores do CEJLA têm 

utilizado metodologias, em sala, que permitam efetivar essa proposta do 

desenvolvimento nos alunos da aprendizagem significativa dos conteúdos. Para que 

isso ocorra a direção tem buscado atender as necessidades dos professores e 

procurado adquirir os materiais didático/pedagógicos necessários para que os 

mesmos consigam por em prática suas ações conforme foram estruturadas em seus 

planejamentos. 

 As principais estratégias utilizadas pelos professores para o alcance do 

desenvolvimento das abordagens de ensino, que tem como referencial a 

contextualização e a interdisciplinaridade são; aula expositiva dialogada, seminários, 

estudo do meio, desenvolvimento de projetos, jogos, debates, simulação, trabalho 

em grupo, aulas experimentais e pesquisas em internet, livros, revistas e jornais 

dentre outras. 

 Como a sala de aula e a própria aula não são uniformes devido ao fato de que 

cada sala constitui um cenário educacional diferente, o professor utilizará de formas 



 

diferenciadas de trabalho para alcançar os objetivos propostos no seu planejamento. 

O importante aqui é que não se perca de vista a relação íntima que existe entre as 

categorias objetivo/conteúdo/método/avaliação no desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagens dos conteúdos de todas as áreas do conhecimento. 

 Como nossa proposta pedagógica considera alguns valores imprescindíveis, 

como o direito à educação e à consciência de que todos os alunos são capazes de 

aprender, estabelecemos como metas a atingir nos próximos dois anos: 

 - A redução das taxas de evasão e repetência; 

 - A implementação de uma proposta curricular com novos recortes de 

abordagens de conteúdos e práticas docentes que assumam as aprendizagens 

específicas de cada área e as aprendizagens ligadas à leitura e à escrita, como 

compromisso de todos; 

 -  A ampliação dos espaços de discussão coletiva. 

   

8.5) Atendendo as Diversidades e Necessidades Espec iais 

 
 Na busca pelo alcance da inserção desta instituição de Ensino nos 

apontamentos legais pela LDB 9394/96, no que se refere a uma educação na 

perspectiva da inclusão e da diversidade, a filosofia aqui adotada é aquela que 

contempla a escola como um espaço para todos com a presença marcante da 

heterogeneidade que revela princípios, atitudes, culturas e formação diferenciadas, 

criando as relações interpessoais que tanto enriquecem e contribuem para o 

desenvolvimento da aprendizagem e aquisição de cultura entre professores e 

alunos. 

 Quanto à inclusão, a proposta maior é buscar adaptar as estruturas de 

natureza física, humana e pedagógica oferecidas pelo colégio aos anseios dos 

alunos que apresentam algum tipo de necessidade especial, propiciando assim uma 

relação tranqüila e harmoniosa no desenrolar de todo o processo educativo. Vale 

salientar que a estrutura física da parte inferior do prédio já possui rampas e 

banheiros adaptados, estando de acordo com as exigências necessárias para 

atender a alunos que são portadores de necessidades especiais. Sendo assim, na 

medida do possível procuramos atendê-los dentro das nossas possibilidades sempre 

primando pela valorização humana do educando. 



 

 Quanto à questão da diversidade o objetivo é promover situações variadas 

em que o convívio na sala de aula e nos espaços distintos do Colégio possa 

despertar nos alunos, professores, funcionários e comunidade em geral o respeito 

pelas diferenças. 

 De acordo com as orientações do CEE/CP através da resolução N. 05 de 

03/04/09 o Colégio desenvolverá o Programa de Combate à Homofobia envolvendo 

todas as disciplinas no sentido de implantar a cultura do respeito à dignidade 

humana e à diversidade social. 

 Vale ressaltar ainda que nesta mesma resolução, os travestis e transexuais 

terão direito à inserção do seu nome social nos registros escolares, manifestando tal 

interesse no ato da matrícula. 

 No momento da entrega dos documentos oficiais prevalecerá o nome original 

do indivíduo. 

 O corpo docente e administrativo é constantemente estimulado a estar em 

processo contínuo de formação para que possam aprender a lidar com essas 

questões que se fazem presentes no cotidiano da vida escolar, enriquecendo e 

criando espaços para discussões que visem alcançar o melhor a cada ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 - Os Princípios da Educação 

 

O ensino desta Unidade Escolar será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

� Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

� Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber; 

� Pluralismo de idéias e de concepção pedagógicas; 

� Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

� Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

� Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; valorização do 

profissional da educação escolar; 

� Gestão democrática do ensino público, na forma de Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação; 

� Garantia de padrão de qualidade; 

� Valorização da experiência extra-escolar; 

� Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais 

. 
 

 

 

 

 

 

 



 

10- Organização Administrativa, Pedagógica e dos Se rviços de 

Apoio 

 

Entende-se por estrutura organizacional, a disposição e a ordem das partes 

físicas e hierárquicas que compõem a unidade escolar. O Colégio Estadual “José 

Ludovico de Almeida” se estrutura da seguinte forma:  

Grupo Gestor que é composto por Diretor (a), Vice-Diretor (a), Secretário (a), 

Coordenadores Pedagógicos (Professor Dinamizador de Tecnologias Interativas 

aplicadas a Educação, Professor Dinamizador de Laboratório de Laboratório de 

Ciências, antigo coordenador de turno), representante do Conselho Escolar e 

representante do Grêmio Estudantil. 

Segue abaixo a lista do pessoal na qual se pode identificar o grupo gestor 

Código  Função Quantidade J.T. 

1 Diretor 1 por U.E. 60 

2 Secretária Geral 1 U.E. 60 

159 Vice-diretora 1 U.E. 60 

140 Coordenador 5 por U.E. 30 

24 Auxiliar de Administração 7 por U.E. 30 

24 Auxiliar de Administração 3 por U.E. 40 

27 Merendeira 2 por U.E. 30 

27 Merendeira 1 por U.E. 40 

94 Gerente de Merenda 1 por U.E. 60 

28 Auxiliar de Serviços Gerais 8 por U.E. 30 

29 Vigia 2 por U.E. 30 

36 Professor Ens. Fund.(6º ao 9º ano) Matriz curricular - 

36 Professor Ens. Médio(1º a  3º série) Matriz curricular - 

38 Professor de Banda ou Fanfarra, Formação 

de balizas e Comissão de Frente 

3 por U.E. 30 

105 Professor Dinamizador de Tecnologias 

Interativas Aplicadas à Educação– 

Informática 

3 por U.E. 30 

105 Professor Dinamizador de Laboratório de 

Ciências 

2 por U.E 30 



 

112 Dinamizador  de biblioteca 2 por U.E. 30 

112 Dinamizador  de Rádio Escola 1 por U.E. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corpo Administrativo 

 

Função Nome Cargo 

Auxiliar de Serviços Gerais Agostinho Neves da Silva AAE-A 

Gerente de merenda Odete Maria de Oliveira 

 

P-IV 

Auxiliar de Serviços Gerais Antonia da Cunha Santos AAE-A 

Vigia Luiz Carlos da Cosa AAE-A 

Coordenadora Auristela Maria da P. S. Alves P-IV 

Auxiliar de Serviços Gerais Benedita Ramos Ferreira AAE-A 

Auxiliar de Serviços Gerais Carlos Roberto de Mello AAE-A 

Auxiliar de Serviços Gerais Neuzeni da Silva Alves ESA 

Auxiliar de Serviços Gerais Maria Emília da Silva Oliveira ESA 

Merendeira Cristiane da Silva R e Souza ESA 

Coordenadora Adriana Aparecida de Lima P-IV 

Merendeira Divina Rosa do Prado Batista AAE-A 

Vice-diretora Marla Silva Correia P-IV 

Dinamizadora de Biblioteca Lucieny Jaime P-IV 

Auxiliar de Administração Elza Aparecida Sousa Santos AAE-T 

Coordenadora Suely Alves de Paula Santos 

 

P-IV 

Merendeira Eurides Rosa Rezende AAE-A 

Merendeira Jane Nunes Borges ESA 

Auxiliar de Administração Ivete Aparecida de Oliveira P-IV 

Profª. Dinamizadora do 

Laboratório de CFB 

Alice Bastos Dutra Pinho P-III 

Profª.Dinamizadora do 

Laboratório de CFB 

Nilton Matias Barreto junior P-III 

Profº. Dinamizador do 

Laboratório de Informática 

Edevar Borghi  Junior P-IV 

Profº. Dinamizador do 

Laboratório de Informática 

Vitail José Rocha P-IV 

Profº. Dinamizador do Heleny Mariana Santana P-IV 



 

Laboratório de Informática Barbosa 

Secretária Geral Daniela Regina de Resende                   AAE-T 

Coordenadora Guaraci Eterna de Rezende P-III 

Auxiliar de Administração Luciane Aparecida da 

S.Crovinel 

AAE-T 

Auxiliar de Serviços Gerais Márcia Barbosa da Silva AAE-A 

Auxiliar de Serviços Gerais Maria da Luz de Oliveira AAE-A 

Coordenadora Maria de Fátima Siade P-III 

Auxiliar de Serviços Gerais Maria José Matias de Oliveira AAE-A 

Auxiliar de Serviços Gerais Maria Pimentel Bessa AAE-A 

Auxiliar de Serviços Gerais Marlene Maria Silva Nunes AAE-A 

Auxiliar de Administração Nicácia Maria Rodrigues Alves AAE-T 

Auxiliar de Administração Nilzimar Sérvula de Brito AAE-T 

Diretora Simone Cintra Duarte Amorim P-IV 

Dinamizadora de Biblioteca Rita Maria  Rodrigues Marques P-III 

Auxiliar de Administração Rita de Cássia Santos Dias AAE-A 

Aux. Coordenação Rogério Daniel P Ramos P-IV 

Auxiliar de Serviços Gerais Rosângela Maria Ferreira AAE-A 

Merendeira Simone Domingues Fonseca AAE-T 

Auxiliar de Administração Simone Pereira Mendes AAE-T 

Dinamizadora de Biblioteca Elvira Maria da Silva Garcia P-IV 

Auxiliar de Serviços Gerais Sirlene Silva Arruda AAE-A 

Auxiliar de Serviços Gerais Suely de Lima Pacheco AAE-A 

Auxiliar de Administração Tatiana Patrícia Silva AAE-T 

Auxiliar de Serviços Gerais Tereza Rosa da Cruz AAE-A 

 

 

 

 

 

 



 

Corpo Docente 

 

Nome do Professor Graduação Função 

Alcione Pinto Brandão P-IV Matemática Profª.Matemática 

Alice Bastos Dutra Pinho P-III Química Profª. Química 

Ana Maria Jafa Barroso P-IV Matemática Profª.Física 

Ângela Maria Fragelli Castanheira P-IV Letras Profª.Ling. Port. 

Aureliana Cristina Rezende Ozorio P-III  Química Profª.Química 

Breytner Ribeiro Morais P-III  Física Profº.Física 

Elimar Aparecido de Jesus Borges PA-C Ensino Médio Profº.Fanfarra 

Carlos Roberto Lisboa P-IV Letras Profº.Ling. Port. 

Carmem Barreto P-IV  Pedagogia Profª. Arte 

Charla Simonela Barros Garcia P-IV  Química Profª.Química 

Chrystiane Ferreira da Silva P-III Biologia Profª.Biologia 

Claudia Maria Alves Feitosa e Sousa P-III Letras Profª.Ling. Port. 

Claudio Soares de Lima P-III Letras Profª.Ling. Port. 

Darlenice Vieira L. dos Santos P-IV Letras Profª.Ling. Port. 

Davi José Alecrim P-IV Ed. Física Profº.Ed. Física 

Denise Cristina de Souza P-III Geografia Profª.Geografia 

Edevar Borghi Júnior P-IV Ed. Física Profº.Ed. Física 

Edith Paulino dos Santos P-III Letras Profª. Inglês 

Eduardo  Barbaresco Filho P-III Música Profº. Música 

Elizete Mendes Florentino P-IV Letras Profª. Ling. Port. 

Elvira Maria da Silva Garcia P-III Letras Profª. Inglês 

Erusa Cristina Pinto Pereira P-IV Pedagogia Profª.Filosofia 

Fádua Abdel Lrahman Hassan PA-D Quimica Profª Matemática 

Francisca Maria da C. A. Silvestre P-III  Letras Profª. Inglês 

Geraldo Caixeta Filho P-IV Matemática Profº.Matemática 

Grace Rosenary O. Ferreira P-III  Letras ProfªLing..Port/Inglês 

Guaraci Eterna de Rezende P-III  Geografia Profª. Geografia 

Heleny Mariana Santana Barbosa P-IV Matemática Profª.Mat/Física 

Hercília Arantes Lourenço Pimenta P-III Biologia Profª.Biol/PDLCiên 



 

Iberê Nazareth Dujardim Junior P-III Matemática Profº.Matemática 

Idelma Maria dos Reis Silva P-IV Pedagogia Profª. Filosofia 

Jeane Rezende de Oliveira P-IV Geografia Profª. Geografia 

Joaquim Ambrosio do Carmo Souza PA-D Letras Profª. Ling. Port. 

Joselma Pereira de Oliveira P-III Matemática Profª.Ciên/Física 

Juversino de Jesus Junior P-III História Profº.História 

Karine Alvarenga Rodovalho PA-D Letras Profª. Ling. Port. 

Lílian Luíza Pereira P-III Ciências Sociais Profª.Sociol/Hist 

Lúcia de Fátima Martins Silva P-IV Ciências Sociais Profª. Geografia 

Lucieny Jaime P-IV Pedagogia Profª. Ed. Relig. 

Maria Auxiliadora Di Clemente P-IV Geografia Profª. Geografia 

Miriã Ferraz de Oliveira P-III N.S. Magistério Professora de Artes 

e coordenadora do 

Mais Educação 

Miriam Cardoso Nogueira PA-D Ed. Física Professora de Dança 

Nilton Matias Barreto Júnior P-III Biologia Profº. Biologia 

Orlandina Perfeito Gonçalves P-III Geografia Profª. Geografia 

Paulo Roberto Paulino dos Santos P-IV Matemática Profº.Matemática 

Sandra Cristina Oliveira de Brito PA-C Espanhol Profª.Espanhol 

Sonia Cintra Duarte Alecrim P-III Ed. Física Profª. Ed. Física 

Suely Alves de Paula Santos P-III Matemática Profª.Matemática 

Suely Inácia de Freitas Pereira P-IV Letras Profª.Ling.Port. 

Suzana Maria Loures de Oliveira P-III Química Profª.Química 

Tatiana Ribeiro dos Santos P-AD  Ed. Física Profº. Comissão de 

Frente 

Tereza das Dores Brandão P-IV Letras Profª. Ling. Port. 

Theuma Maria Rolindo PA-D Matemática Profª.Matemática 

Vitail José da Rocha P-IV Matemática Profº.Matemática 

Weberson Campos Ferreira PA-D Matemática Profº.Matemática 

 
 
 
 



 

10.1 – Atribuições da Equipe Escolar 
 

À direção da escola e demais funcionários seguem as atribuições contidas no 

Regimento Escolar Único (cópia em anexo), buscando a integração de todos os 

setores com a finalidade de melhor atender as exigências de nossa clientela e assim 

alcançar maior êxito em nosso objetivo: preparar o indivíduo para o exercício da 

cidadania. 

 No geral, as responsabilidades, são distribuídas entre todos os membros da 

equipe escolar, pois cada um dentro do contexto, apresenta igual peso para um 

funcionamento eficiente do processo educacional. Assim procuramos valorizar e 

acatar sugestões dos diversos setores para agilização dos trabalhos e bom 

desempenho da equipe atendendo “as necessidades da comunidade escolar. 

 A Equipe Escolar do Ensino fundamental e Médio serão assim constituídos: 

I - Grupo gestor: diretor, vice diretor, secretário-geral, coordenadores pedagógicos, 

representante do Conselho Escolar e representante do Grêmio Estudantil; 

II - Conselho Escolar; 

III – Equipe técnico pedagógica: vice diretor, coordenadores, dinamizadores de 

biblioteca, de tecnologias interativas, de ciências e visa, assim que possível o 

dinamizador de Laboratório de línguas. Conta também do dinamizador da rádio-

escola e em parceria com a subsecretaria conta com a dupla pedagógica e a equipe 

da REAI:  pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, intérprete e 

instrutor. 

IV – Corpo docente; 

V – Corpo discente – alunos devidamente matriculados; 

VI – Equipe técnico administrativa: auxiliares administrativos - secretaria, 

coordenador de merenda escolar, auxiliar de serviços gerais, auxiliares de merenda 

e vigia/porteiro.  

VII – Grêmio Estudantil; 

VIII – Pais ou responsáveis do núcleo discente.  

Parágrafo único – A comunidade escolar é formada por todos que compõem 

esta constituição. 

 

 

 



 

10.1.1) Grupo Gestor 

 

Composição 

 

O Grupo Gestor da Unidade Escolar José Ludovico de Almeida é composto por 

Diretor (a), Vice-Diretor (a) e Secretário (a), Coordenadores Pedagógicos, 

representante do Conselho Escolar e representante do Grêmio Estudantil.   

 

Atuação 

  

O Grupo Gestor de cada unidade escolar deve concentrar esforços para 

melhoria dos processos de gerenciamento da escola como estratégia para obter a 

melhoria do desempenho acadêmico e o sucesso dos alunos. Neste sentido, o grupo 

deve ainda: 

� Incentivar a construção coletiva do Projeto Pedagógico, do PDE e da 

autonomia da escola, que contemplam práticas participativas e colegiadas de 

gestão; 

� Apoiar uma política de formação que privilegie o aprender do grupo, a auto-

capacitação, o fazer coletivo e que promova o intercâmbio, a formação de 

redes e outras práticas baseadas na experiência do grupo; 

� Realizar auto-avaliação periódica da unidade escolar para promover sua 

melhoria;   

� Participar dos processos avaliativos da SEE e do Ministério da Educação; 

� Promover a organização do dia do trabalho coletivo, incentivando o estudo, a 

reflexão sobre a ação pedagógica e providenciar os encaminhamentos 

necessários para a sua efetivação; 

� Manter atualizados os dados do SIGE. 

 

10.1.2) Diretora 

 

Segundo os conceitos modernos de gestão escolar, que favorecem a 

responsabilidade coletiva, o diretor não é o mero administrador, mas sim um líder 

que monitora e acompanha todo o processo educativo. Isso significa estar ligado ao 

cotidiano da sala de aula, conhecer alunos, professores e pais, não tendo apenas a 



 

autoridade legal do cargo, mas autoridade legítima que nasce do reconhecimento 

pelo desempenho das funções e a busca da excelência acadêmica na escola 

pública. 

Neste contexto, além de tornar-se imprescindível seu papel de articulador e 

defensor da democracia interna na unidade escolar, o diretor deve posicionar-se 

como o primeiro responsável pelos resultados pedagógicos da escola e pelo 

sucesso dos alunos. 

 

Atribuições 

 

� Organizar, administrar e articular o funcionamento da unidade escolar; 

� Garantir o cumprimento dos 200 dias letivos; 

� Estar sempre presente na Unidade Escolar, zelando pela pontualidade e 

freqüência de seus servidores, pelo cumprimento integral da carga horária 

das aulas e pelo cumprimento das horas-atividade dos professores; 

� Encorajar e garantir na escola uma gestão participativa, envolvendo os vários 

segmentos da comunidade escolar; 

� Sensibilizar e organizar a participação dos pais, dos alunos e da comunidade 

local na vida escolar, no Conselho Escolar e nos Grêmios Estudantis; 

� Coordenar a elaboração, a implementação, o monitoramento e a avaliação do 

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), do Projeto Pedagógico e do 

Regimento Escolar; 

� Encorajar exemplarmente a ética da responsabilidade, segundo a qual as 

pessoas são responsáveis por suas ações, devendo prestar contas das 

mesmas, na esfera da ação pública; 

� Conhecer, interpretar, analisar, respeitar, difundir e criar, na escola, 

oportunidades de discussão e reflexão sobre assuntos como financiamento da 

educação, políticas públicas educacionais, nacional e estadual, planos 

educacionais, etc; 

� Fortalecer a autonomia escolar e a cooperação entre a sua escola e as 

demais escolas e a comunidade em que se localiza; 

� Encorajar e garantir na escola, a reflexão sobre a prática da educação para o 

exercício da cidadania, num clima de confiança e credibilidade, de 



 

aprendizagem e de compromisso com o sucesso, permanência e promoção 

dos alunos. 

� Ser responsável pela qualidade acadêmica da escola, coordenando e 

acompanhando os trabalhos da equipe pedagógica; 

� Acompanhar o desempenho de professores e alunos; 

� Divulgar, encaminhar e discutir na escola todos os comunicados pertinentes à 

área pedagógica pelas Subsecretarias, Superintendências ou outros órgãos; 

� Estimular a prática da avaliação como instrumento gerencial; 

� Contribuir para que o processo de ensino garanta sua relação com o processo 

de construção do conhecimento; 

� Participar dos diversos momentos de estruturação da atividade escolar seja 

na reestruturação do espaço físico, na organização do trabalho na escola, na 

relação escola-comunidade, ou na avaliação do rendimento escolar; 

� Acompanhar a atualização dos dados da unidade escolar no SIGE; 

� Estimular e participar dos processos de avaliação do estágio probatório; 

� Garantir o cumprimento do plano de trabalho dos coordenadores 

pedagógicos; 

� Prestar contas de todos os recursos recebidos, dentro do prazo legal; 

� Tombar os bens e zelar pelo patrimônio em geral. 

 

10.1.3) Vice-diretora 

 

Atribuições 

 

� Substituir o diretor nos casos de afastamento, impedimento ou de vacância do 

cargo; 

� Efetivar a articulação, integração e desenvolvimento dos níveis de ensino 

ministrados na unidade escolar; 

� Apoiar, acompanhar e orientar o grupo de coordenadores da escola no 

atendimento aos projetos: Aprender,  Se Liga, Reorientação Curricular e todos 

os projetos propostos pela SEE; 

� Apoiar, acompanhar, monitorar e avaliar o trabalho das demais coordenações 

existentes e dos projetos em desenvolvimento na unidade escolar; 



 

� Prestar assistência ao sistema de acompanhamento do AMAI, Salário Escola, 

Coordenação dos projetos e Programas da SRE; 

� Estabelecer escalas de execução do trabalho referente à limpeza, segurança 

e merenda escolar, acompanhando, monitorando, avaliando e garantindo a 

qualidade dos serviços prestados em prol do bom desenvolvimento das 

atividades pedagógicas e gerenciais da escola; 

� Cumprir com todas as atribuições inerentes à sua função; 

 

10.1.4)Secretária Geral 

 

Com uma função administrativa, o secretário geral é o responsável pela 

documentação dos alunos e da escola. Seu papel é fundamental para o sucesso da 

administração escolar, e o seu trabalho deve interagir com todos os segmentos da 

comunidade escolar visando o cumprimento das diretrizes da Secretaria da 

Educação e do próprio Regimento Interno da UE. 

Na organização de uma unidade escolar, a secretaria é o setor responsável pelo 

serviço de escrituração escolar, regra na grafia e correspondência, sob a 

responsabilidade do secretário-geral e supervisão da direção. 

 

Atribuições  

 

� Fornecer em tempo hábil as informações solicitadas; 

� Organizar e manter em dia coletânea de Leis, regulamentos, resoluções, 

diretrizes, ordens de serviço e demais documentos; 

� Coordenar as atividades da Secretaria da Unidade Escolar; 

� Secretariar os Conselhos de Classe e outras reuniões similares; 

� Organizar e manter atualizados os documentos da Unidade Escolar e da vida 

escolar do aluno, de forma a permitir sua verificação em qualquer época 

utilizando para isto as ferramentas do SIGE; 

� Capacitar e incentivar seus auxiliares o SIGE; 

� Utilizar os instrumentos e documentos do SIGE, para registrar e manter 

atualizados os dados dos alunos, professores da escola; 

� Expedir e autenticar os certificados de conclusão de curso e outros 

documentos pertinentes; 



 

� Coordenar o preenchimento das fichas do AMAI, Salário Escola, Censo 

escolar e outros; 

� Lavrar em atas as anotações de resultados finais, de recuperação, de exames 

especiais, de classificação e de outros processos avaliativos; 

� Orientar professores quanto à escrituração escolar sob sua responsabilidade; 

� Responsabilizar-se juntamente com o diretor, pela freqüência dos servidores; 

 

DA EQUIPE TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

Art. 42 – A Equipe Técnico Pedagógica é composta pelo vice diretor, os 

Coordenadores Pedagógicos, a dupla pedagógica, o Centro de Estudo e Pesquisa 

Ciranda da Arte,  o REAI – Rede de Apoio à Inclusão com sua equipe 

Multiprofissional: Intérprete, Instrutor de BRAILLE, Soraban, Instrutor de Libras, 

Fonoaudiólogo, Assistente Social, Pedagogo e Psicólogo, os dinamizadores de 

biblioteca, de Laboratórios de Ciências , das TIC’s , os quais serão responsáveis 

pela dinamização do processo educativo, promovendo e assessorando as atividades 

de natureza técnico-científica e pedagógica em ação integrada com a comunidade 

escolar. 

 

Parágrafo único - Na inexistência da Equipe Técnico Pedagógica na Unidade 

Escolar, caberá ao setor competente da Secretaria Estadual de Educação garantir o 

suporte pedagógico e a Unidade Escolar solicitar o suporte por meio de ofícios. 

 

Art. 43 – São atribuições da Equipe Técnico Pedagógica: 

I - Participar, com a comunidade escolar, na construção do Projeto Político-

Pedagógico; 

II - Promover a integração escola-família-comunidade, envolvendo-as nas ações 

educativas da unidade de ensino; 

III - Fornecer subsídios ao trabalho docente, visando à melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem; 

IV - Orientar, acompanhar e avaliar, em conjunto com os demais técnicos, as 

atividades desenvolvidas pelo Núcleo Docente e coordenador de laboratório; 



 

V - Informar, continuamente, aos pais ou responsáveis sobre a freqüência e o 

rendimento dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica da escola; 

VI - Elaborar, programar e avaliar, juntamente com os demais núcleos, o plano anual 

do núcleo pedagógico a partir do diagnóstico das necessidades do Estabelecimento 

de Ensino; 

VII - Interagir, com os demais profissionais do Estabelecimento de Ensino, visando à 

melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

VIII - Fomentar discussões, debates, palestras e seminários junto à comunidade 

escolar; 

IX - Organizar e participar de Fóruns de discussão pedagógica como: Conselho de 

Classe e outras reuniões para conhecimento e intervenções, quando for o caso; 

X - Apresentar estudos, relatórios, informações técnicas e pareceres específicos à 

direção; 

XI - Identificar as barreiras que possam dificultar ou impedir a aprendizagem; 

XII - Participar da elaboração e programação de cursos de capacitação para 

professores; 

XIII - Elaborar, em conjunto com o Diretor e o Secretário-Geral, o Calendário 

Escolar; 

XIV - Coordenar o processo de seleção de livros didáticos e materiais pedagógicos 

adotados pelo Estabelecimento de Ensino; 

 

10.1.5) Coordenadores Pedagógicos 

 

O Coordenador Pedagógico é de extrema importância no acompanhamento do 

trabalho dos professores, visando fortalecer a equipe escolar para garantia da 

aprendizagem do aluno. Assim, esse profissional precisa estar atento à sua função 

pedagógica, de forma a apoiar os docentes no exercício de suas funções, tomando 

como referência as metas estabelecidas coletivamente na Proposta Pedagógica da 

UE. 

Os Coordenadores Pedagógicos da escola compõem a equipe pedagógica da 

unidade escolar que é responsável pela operacionalização da proposta pedagógica 

da escola, pelo acompanhamento e orientação do trabalho desenvolvido pelos 

professores, pela qualidade do processo de ensino e pela efetiva aprendizagem dos 

alunos. A equipe pedagógica será coordenada pelo (a) diretor (a) da escola. 



 

 

Atribuições 

 

� Divulgar, encaminhar e discutir na escola todos os comunicados pertinentes à 

área pedagógica enviados pelas Subsecretarias, Superintendências ou outros 

órgãos; 

� Conhecer e socializar os programas desenvolvidos na rede estadual, 

compreendendo seus fundamentos, seus objetivos e sua operacionalização; 

� Incentivar a equipe de professores para estudo e incorporação das propostas 

metodológicas dos vários programas em suas atividades de sala de aula; 

� Coordenar o planejamento das atividades de ensino, dando apoio aos 

professores; 

� Participar do processo de elaboração do Projeto Pedagógico da escola e do 

PDE, contribuindo para a compreensão de que esse plano deve ser um 

instrumento para a construção ou reavaliação do projeto educativo da escola, 

não podendo ser visto nem executado como algo separado do conjunto de 

suas atividades; 

� Coordenar, acompanhar e orientar não só o trabalho dos professores de 

recursos, de apoio e regentes no que diz respeito ao Plano Individualizado de 

Educação e as adequações curriculares, como também os outros 

procedimentos pedagógicos no atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais; 

� Orientar e acompanhar o trabalho no levantamento, organização e elaboração 

dos dados estatísticos de cada turma; 

� Organizar, junto com o diretor e o vice-diretor, os momentos de trabalho 

coletivo na escola, garantindo que eles contemplem: 

� O planejamento periódico das atividades de ensino; 

� A discussão das formas de organizar as atividades de ensino, numa 

perspectiva interdisciplinar; 

� A discussão da importância de garantir na sala de aula o tempo 

necessário à formação de habilidades e procedimentos; 

� A avaliação constante do andamento das atividades de ensino de 

modo a fazer seu re-planejamento quando necessário; 



 

� Coordenar as atividades de análise e escolha dos livros didáticos; otimizar o 

uso dos materiais pedagógicos; organizar levantamento bibliográfico sobre 

assuntos de interesse dos professores, bem como incentivar o acesso de 

professores e alunos à biblioteca da escola e aos laboratórios; 

� Dinamizar as atividades de formação continuada nos momentos de 

planejamento coletivo e/ou nos grupos de estudo, mediante o uso constante 

de vídeos e publicações disponíveis na Unidade Escolar; organizar e orientar 

o funcionamento dos Conselhos de Classe, de modo a transformá-los em 

mais um momento de reflexão sobre a relação entre ensinar, aprender e 

avaliar; 

� Coordenar o planejamento e a execução das atividades de recuperação e 

apoio aos alunos com baixo rendimento ou que apresentem dificuldades 

específicas; 

� Monitorar os resultados da aprendizagem dos alunos; 

� Articular e acompanhar ações de intervenção sugeridas pelos Conselhos de 

Classe; 

� Colaborar para construir parcerias com os pais de alunos e demais 

instituições da sociedade, entre elas o Conselho Tutelar, visando à melhoria 

do processo de aprendizagem dos alunos; 

� Mobilizar a equipe docente para a discussão das concepções de 

aprendizagem, para a troca de experiências e o desenvolvimento do trabalho 

em equipe; 

� Acompanhar o trabalho docente em sala, apoiando o professor e monitorando 

a execução dos planejamentos docentes: semanais, bimestrais e anuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DA REAI – REDE EDUCACIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

 

         A REAI é composta pela Equipe Multiprofissional que, por sua vez, é 

constituída por: pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, intérprete e 

instrutor. 

Parágrafo único - Os integrantes da equipe deverão ser portadores de 

certificado de Especialização nas áreas em que irão atuar, segundo, orientações das 

Diretrizes Operacionais da Rede Pública de Ensino de Goiás; 

Art. 35 A equipe multiprofissional deverá: 

I – Atuar na Unidade escolar em processo de inclusão, como mediador da interação 

escola/comunidade/família, no processo educacional; 

II - Orientar o processo de elaboração do regimento interno, do projeto pedagógico e 

do planejamento pedagógico, viabilizando o processo de inclusão educacional e 

atendimento à diversidade; 

III - Acompanhar e orientar o processo ensino-aprendizagem do aluno nas suas 

interfaces: aluno/professor, condições ambientais da escola, interação aluno/aluno e 

estilo preferencial de aprendizagem do aluno; 

IV - Elaborar, em parceria com os demais profissionais da Equipe de Apoio à 

Inclusão, pareceres que caracterizem as habilidades e as dificuldades do aluno com 

deficiência ou necessidade especial na Unidade Escolar; 

V - Viabilizar encaminhamentos externos dos alunos, quando necessário; 

VI - Desenvolver programas de orientação para as famílias e para a comunidade, 

tendo em vista a desejada integração ao processo de inclusão educacional; 

VII - Sistematizar as ações destinadas à comunidade escolar, tais como: palestras, 

ciclos de estudos, seminários, orientações específicas, enfocando seu caráter 

preventivo, envolvendo os conhecimentos da área de psicologia que possam auxiliar 

a Unidade Escolar; 

VIII- Participar da elaboração e acompanhar o sistema de avaliação de 

aprendizagem da escola, bem como contribuir para a superação das dificuldades 

detectadas, numa perspectiva de avaliação para a diversidade; 

IX - Participar da elaboração de projetos e da efetivação de ações de adaptação 

necessárias ao atendimento das diferenças individuais dos alunos com 

necessidades educativas especiais. 



 

X – O Intérprete de Língua de Sinais deverá dominar Libras e participar do processo 

ensino aprendizagem do estudante surdo, compreendendo as implicações da surdez 

e as necessidades educacionais particulares da pessoa surda na comunidade 

escolar; 

XI - O Instrutor de Língua de Sinais deverá ser surdo, ter domínio da Língua de 

Sinais como primeira língua e noções didático-pedagógicas; 

 

DA DUPLA PEDAGÓGICA 

 

 Art. A dupla Pedagógica é a responsável pela implantação, implementação, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação dos projetos e programas de gestão 

pedagógica da Seduc com atuação nas subsecretarias, auxiliando a Unidade 

Escolar no cumprimento das diretrizes pedagógicas curriculares. 

 Art. é responsabilidade da dupla pedagógica;  

I - Elaborar materiais didático-pedagógicos que sirvam de instrumento para a 

formação continuada em serviço, com destaque às seqüências pedagógicas, 

atendendo aos docentes da rede estadual de ensino e técnicos das secretarias 

municipais de Educação; 

II - Elaborar textos de orientação de trabalhos de conteúdo e metodologias das 

diversas disciplinas que compõem o Ensino Fundamental, Ensino Médio e a 

modalidade Educação de Jovens e Adultos; 

III - Organizar os conteúdos para manutenção de ferramenta tecnológica on-line que 

possibilite a criação e manutenção de uma rede colaborativa de docentes das 

diferentes disciplinas que compõem o Ensino Fundamental e o Ensino Médio da 

Unidade Escolar. 

IV - Estabelecer com os coordenadores pedagógicos, vice-diretores e os 

coordenadores pedagógicos das unidades escolares de educação básica as 

diretrizes norteadoras para a elaboração de currículos, propostas e de projetos 

pedagógicos das unidades; 

V - Acompanhar, assessorar, avaliar e retroalimentar a operacionalização do 

trabalho pedagógico dos coordenadores pedagógicos, vice-diretores e dos 

coordenadores pedagógicos das unidades escolares; 



 

VI - Promover encontros de estudo, cursos de formação e efetivar o processo de 

formação continuada, envolvendo coordenadores pedagógicos, vice-diretores, 

coordenadores pedagógicos, para desenvolvimento de competências pedagógicas, 

socialização de experiências e crescimento profissional; 

VII - Promover encontros de estudo, cursos de formação e efetivar o processo de 

formação continuada da equipe docente das unidades escolares, para 

desenvolvimento de competências pedagógicas, socialização de experiências e 

crescimento profissional nas disciplinas específicas do ensino fundamental e ensino 

médio.  

VIII - Observar e orientar os coordenadores pedagógicos, vice-diretores e os 

coordenadores pedagógicos, de forma centrada, nos professores das unidades 

escolares de educação básica, quanto ao cumprimento da rotina da aula, do 

planejamento a partir das matrizes de habilidades e da avaliação da aprendizagem; 

IX - Observar a utilização dos materiais pela escola: Material Dourado, livros 

literários, alfabeto móvel, coletânea para estudo etc. 

 

10.1.6) Equipe Docente 

 

A função docente é um dos principais pontos de sustentação do processo 

ensino-aprendizagem. O exercício da docência não é uma tarefa solitária, é uma 

prática que deve se fundamentar no trabalho coletivo, nos estudos individuais e 

grupais e na troca de experiência pautada na ação e reflexão. 

Para que esses princípios se configurem em realidade, faz-se necessário 

organizar reuniões pedagógicas, oficinas, conselhos, assembléias, seminários, horas 

de estudo etc. Como também utilizar os momentos das horas-atividade, que devem 

ser entendidas como oportunidades de aquisição de embasamento teórico para uma 

prática mais democrática e eficaz. 

A modulação do professor em sua área de formação interfere positivamente na 

qualidade de ensino. A jornada de trabalho dos professores em efetivo exercício da 

docência é constituída por horas-aulas e hora-atividade (30% da carga horária total 

da modulação), destinada aos momentos de planejamento, estudos e correção de 

atividades desenvolvidas e na realização das ações previstas no projeto pedagógico 

em desenvolvimento. Trinta por cento (30%) da hora-atividade deverá ser cumprida 



 

na escola, sob a supervisão da coordenação pedagógica e responsabilidade da 

direção da escola. 

 

Atribuições 

 

� Participar do planejamento e execução dos projetos coletivos da unidade 

escolar, especialmente do Projeto Pedagógico e PDE; 

� Elaborar previamente seu Plano de Curso, a partir do Projeto Pedagógico da 

escola, em parceria com os professores da mesma disciplina e níveis de 

ensino e com a colaboração da equipe pedagógica da escola; 

� Elaborar regularmente o seu plano de aula; 

� Participar do Conselho de Classe e reuniões pedagógicas e encontros 

coletivos convocados pela direção da escola; 

� Participar de programas de capacitação continuada buscando aperfeiçoar-se 

na sua área de atuação; 

� Manter atualizados os documentos de escrituração escolar sob sua 

responsabilidade (registro de presença, registro de notas) conforme 

orientações da subsecretaria da Educação. 

� Elaborar e executar, em parceria com o professor de recursos e professor de 

apoio, se for o caso, o Plano Individualizado de Educação, atendendo as 

necessidades específicas dos alunos com necessidade educacionais 

especiais e dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem ou de 

acompanhamento da turma; 

� Cumprir os 200 dias letivos, a carga horária mínima de cada curso e o horário 

integral das aulas; 

� Iniciar e terminar as aulas no horário previsto; 

� Não dispensar as turmas antes do encerramento das aulas; 

� Evitar marcar consulta médica durante o período do trabalho; 

� Cumprir as horas-atividade; 

� Zelar pelo patrimônio público; 

� Promover atividades de recuperação contínua com os alunos; 

� Informar aos alunos sobre o processo de avaliação da aprendizagem; 

� Comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos sob sua 

responsabilidade, com vistas à melhoria da escola como um todo; 



 

� Utilizar os resultados da avaliação no replanejamento das aulas e do plano de 

curso. 

 

10.1.7) Professor Dinamizador de Tecnologias Intera tivas Aplicadas 

à Educação 

 

 O professor Dinamizador de Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação 

vincula-se diretamente à Equipe Pedagógica da Escola da qual é um colaborador, 

tornando-se professor responsável pelo desenvolvimento das atividades peculiares 

da função. 

 

Atribuições 

 

� Elaborar um plano anual juntamente com a Equipe Gestora para uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação no Contexto da Unidade Escolar; 

� Organizar, juntamente com o coordenador pedagógico da escola, a utilização 

do Kit TV Escola, do laboratório de Informática e de outros kits tecnológicos 

em atendimento aos projetos dos professores e alunos; 

� Participar da construção do projeto Pedagógico da escola e das ações de 

planejamento e desenvolvimento da proposta curricular, com a finalidade de 

articular as ações pedagógicas desenvolvidas com o uso das tecnologias 

educacionais disponíveis na unidade escolar; 

� Estimular e apoiar a equipe escolar para o uso das tecnologias interativas 

aplicadas à educação (TV, vídeo, computador, rádio dentre outros); 

� Construir documentação e organizar oficinas, visando à interpretação e à 

produção de vídeos, fitas cassete, fotografias, cartazes e outros materiais 

educativos, bem como registrar a saída e a devolução do material sob sua 

guarda; 

� Orientar a equipe quanto aos processos de produção de vídeos, fitas 

cassetes, fotografias, cartazes e outros materiais educativos; 

� Divulgar formas de acesso a materiais educativo impressos, como fonte de 

informação complementar ligada à sua área de atuação: jornais, revistas e 

outros; 



 

� Zelar pela boa manutenção dos equipamentos e materiais educativos 

utilizados na sua área de atuação, fornecendo, à  Equipe Gestora e ao NTE, 

dados e informações sobre os problemas encontrados e acompanhar o 

andamento das medidas corretivas programadas; 

� Elaborar relatórios trimestrais relativos aos trabalhos desenvolvidos, 

analisando e avaliando-os com o Coordenador Pedagógico. 

 

10.1.8) Professor Dinamizador de Laboratório de Ciê ncias e Línguas 

 

O Professor Dinamizador do Laboratório de Ciências vincula-se diretamente à 

Equipe Pedagógica da Escola da qual é um colaborador, tornando-se professor 

responsável pelo desenvolvimento das atividades de natureza pr 

 

Atribuições 

 

� Socializar, junto à comunidade escolar, as potencialidades dos recursos 

existentes nos Laboratórios para sua maior utilização; 

� Responsabilizar-se pela manutenção e cuidados com os equipamentos e 

materiais de laboratório; 

� Manter os laboratórios em ordem e preparados para as aulas; 

� Participar das discussões do Projeto Pedagógico e do PDE da escola e das 

ações de planejamento e desenvolvimento da proposta curricular, com a 

finalidade de articular as ações pedagógicas a serem desenvolvidas; 

� Orientar a equipe pedagógica e docente quanto ao uso e manuseio dos 

equipamentos e materiais dos laboratórios; 

� Organizar experimentos e atividades diferenciadas para socializar com os 

professores das disciplinas; 

� Zelar pela boa manutenção dos equipamentos, materiais educativos e de 

consumo, mantendo um cronograma prévio de reposição destes; 

� Cumprir zelosamente a carga horária de 20 horas relógio por turno; 

� Elaborar relatórios bimestrais avaliá-los e analisá-los com a equipe das áreas 

afins e a equipe pedagógica da unidade escolar; 

 



 

 

10.1.9) Dinamizadoras da Biblioteca 

 

 O dinamizador da biblioteca é o professor leitor responsável pelo projeto de 

incentivo à formação de leitores da escola, responsabilizando-se por criar situações, 

metodologias e ambientes propícios à leitura e à criação do hábito de leitura, crítica 

literária por meio de projetos, ações e atividades motivadoras, inovadoras, lúdicas, 

cênicas, etc. 

 

Atribuições 

 

Dinamizar o uso pedagógico da biblioteca em parceria com os professores e a 

equipe pedagógica da escola; 

� Elaborar, executar e avaliar projetos de incentivo à formação de leitores; 

� Realizar projetos inovadores de acesso à leitura: círculos de leitura e crítica 

literária, oficinas de dramatização, oficinas de contador de histórias, 

momentos de leitura de poesias, oficinas de leitura e de produção de textos, 

dentre outros; 

� Catalogar o acervo e registrar em livro próprio; 

� Orientar os alunos na busca de material para pesquisa; 

� Orientar visitantes e usuários; 

� Organizar e manter arquivos fotográficos e/ou outros da história da escola; 

� Controlar a entrada e a saída dos livros e materiais; 

� Elaborar relatório do movimento e das atividades desenvolvidas na biblioteca; 

� Manter organizado e atualizado o arquivo eletrônico do acervo e o movimento 

da biblioteca; 

� Controlar a entrega e a devolução do livro didático; 

� Conservar o acervo da biblioteca. 

� Manter o SISCORT atualizado com os dados de recebimento e 

remanejamento do livro didático; 

� Responsabilizar-se pela entrega e recebimento (juntamente com a secretaria) 

do livro didático aos responsáveis – alunos e pais, estes deverão assinar o 

termo de responsabilidade; 



 

� Participar das discussões do Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, 

o PDE da Unidade Escolar e das ações de planejamento e desenvolvimento 

da proposta curricular, com a finalidade de articular as ações pedagógicas a 

serem desenvolvidas; 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

10.1.10) Dinamizador da Radio Escola 
 

O Projeto Radio Escola  é  desenvolvido em parceria entre as Coordenações 

de Ensino Médio e a de Educação a Distância. 

A função de  Professor Dinamizador da Radio Escola diretamente vinculada à 

equipe pedagógica da unidade escolar da qual é um colaborador; sob a orientação 

do Vice-diretor,  é o professor responsável pelo desenvolvimento das atividades 

peculiares da função, atendendo a todos os níveis e modalidades de ensino, 

ministrados pela unidade escolar.   

 São atribuições do Professor Dinamizador da Radio Escola: 

a) participar das discussões do Projeto Político Pedagógico, Regimento 

Escolar, o PDE da Unidade Escolar e das ações de planejamento e desenvolvimento 

da proposta curricular, com a finalidade de articular as ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas;    

b) difundir a proposta pedagógica dos programas Rádio Escola Sem 

Fronteiras e Educomrádio na comunidade escolar; divulgar o programa Rádio Escola 

Sem Fronteiras e Educomrádio na comunidade local de moradores, desenvolvendo 

atividades educativas, junto a essa comunidade;   

c) criar, juntamente com a equipe gestora da escola a Equipe Pedagógica de 

Tecnologias Aplicadas à Educação, formada pelo gestor, coordenadores 

pedagógicos, dinamizador de Rádio Escola, dinamizador de tecnologias aplicadas à 

educação e professores parceiros da unidade escolar; 

d) produzir programas educativos de rádio, elaborando o roteiro, gravando, 

editando e fazendo a audição coletiva dos programas produzidos; 

e)  produzir e levar ao “ar” – ao vivo - programas educativos de rádio; 

f) produzir um relatório anual sobre todo o trabalho feito, com análises 

preliminares e o “formato” do trabalho desenvolvido, as ações colocadas em prática 



 

e avaliação do Projeto, enviando-os à Subsecretaria e à Superintendência nas quais 

a escola está jurisdicionada; 

g) produzir relatórios bimestrais sobre o trabalho desenvolvido, enviando-os à 

Subsecretaria Regional de Educação; 

            h) informar à direção da escola e à dupla pedagógica que acompanha a 

unidade escolar, por meio de relatório bimestral, sobre o trabalho desenvolvido 

i) desenvolver programas educativos de rádio, de acordo com o projeto 

político pedagógico da unidade escolar. 

 

10.1.11) Conselho Escolar  
 

 O Conselho Escolar é uma entidade autônoma, sem fins lucrativos, instituído 

por prazo determinado, para funcionar como órgão deliberativo e fiscalizador, agente 

da gestão democrática da unidade escolar, conforme CF, art.206, item VI; Lei 

9.394/96-LDB, art. 3º, item VIII e art. 14, item II; responsável pelo recebimento e 

aplicação dos recursos do PROESCOLA, de acordo com os dispositivos legais Lei 

nº. 13.666 de 27/07/2000, alterada pela Lei 14.306 de 12/11/2002. 

 Podemos entendê-lo também como um fórum permanente de debates, de 

articulação entre os vários setores da escola, tendo em vista o atendimento das 

necessidades comuns de melhoria da aprendizagem e do desempenho da escola. 

Deve ser visto como um instrumento de democratização das relações da gestão da 

escola. Os conselhos escolares, enquanto entidades democráticas e representativas 

dos diversos segmentos atuantes da escola, devem estimular na comunidade o 

processo de formação nos eixos pedagógico, financeiro, relacional e administrativo, 

visando uma educação de qualidade. 

 

Atribuições 

 

� Elaborar a programação e o plano de aplicação dos recursos financeiros 

recebidos pela escola; 

� Acompanhar a aplicação dos recursos estaduais transferidos à conta do 

PROESCOLA e de outros recursos financeiros; 



 

� Zelar pela qualidade dos produtos adquiridos e serviços contratados, em 

todos os níveis, desde sua aquisição, distribuição e utilização, observando 

sempre a legislação pertinente; 

� Receber, analisar e remeter ao Conselho Fiscal, para parecer, as prestações 

de contas do PROESCOLA, na forma da Lei nº. 13.666, de 27/07/2000; 

� Constituir Comissão de Execução Financeira; 

� Discutir e participar da elaboração do Regimento Escolar e da Proposta 

Pedagógica; 

� Criar e garantir mecanismos de participação efetiva e democrática dos 

membros da comunidade escolar na vida escolar; 

� Constituir comissões especiais para estudar assuntos relacionados aos 

aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros da escola; 

� Apoiar as ações de capacitação dos membros do Conselho Escolar; 

� Participar, tanto do processo de aplicação da avaliação interna e externa da 

escola quanto na análise de seus resultados. 

 

10.1.12) Grêmio Estudantil 

 O Grêmio Estudantil é uma entidade que representa os estudantes em cada 

escola, a partir da sua livre organização, buscando a defesa de seus interesses e da 

educação pública e gratuita. 

 O Grêmio é importante porque constitui uma forma de os estudantes 

participarem organizadamente da vida da escola, ganhando maior poder de 

intervenção e maior integração todos os demais segmentos. A ação coletiva e a 

participação preparam cada um para uma atuação mais comprometida e de melhor 

qualidade. 

 

Atribuições 

 

� Deverá constituir uma equipe de, no máximo, 10 pessoas com funções 

específicas para organizar a eleição do grêmio; 

� Preparar uma proposta de Estatuto para a entidade; 

� Convocar Assembléia Geral e aprovar o estatuto após a discussão; 

� Registrar todo o processo em ata, não se esquecendo de passar a lista de 

assinaturas entre os presentes; 



 

� Formar comissão eleitoral e convocar as eleições, comunicando a toda escola 

a abertura de inscrições de chapas para a eleição do Grêmio; 

� Empossar a nova diretoria; 

� Registrar em ata e também em cartório. 

�  Desenvolver atividades educacionais, culturais, cívicas desportivas e sociais; 

� Contribuir para a formação do aluno pela promoção da co-responsabilidade 

iniciativa e criatividade; 

� Auxiliar a administração da Unidade Escolar, observando o disposto neste 

Regimento; 

� Participar das discussões do Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, 

o PDE da Unidade Escolar e das ações de planejamento e desenvolvimento 

da proposta curricular, com a finalidade de articular as ações pedagógicas a 

serem desenvolvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 – Organização do Ensino  

 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

                       Art. 59  O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 

anos, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, tem por objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante:  

          I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

          II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

          III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 

vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; 

          IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

                     V – As disciplinas oferecidas estão em conformidade com matriz 

curricular aprovada; 

 

 

SEÇÃO III 

DO ENSINO MÉDIO 

 

  Art. 60  O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 

de três anos, tem como finalidades: 

          I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

          II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 

para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 



 

          III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico; 

          IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 

disciplina; 

            V – As disciplinas oferecidas estão em conformidade com matriz 

curricular aprovada. 

 

  

11.1) Sistema de Organização de Classes 

 

Os alunos são matriculados em séries, de acordo com documentação 

comprobatória de forma heterogênea e idade. 

O sistema de matrículas adotado por esta Instituição de Ensino segue 

determinações da Res. do CEE Pleno nº. 1 de 25/05/2006  que rege o seguinte: 
 

Art. 1º  A matrícula na educação básica do Sistema Educativo do Estado de Goiás, 

para crianças, jovens e adultos, pode ser efetivada a qualquer dia do ano letivo, 

observando-se os parâmetros e critérios estabelecidos pelo Art. 24, da Lei Federal 

N. 9.394/96 e 33, da Lei Complementar Estadual N. 26/98. 

 
                        § 2º A Unidade Escolar deverá, no prazo máximo de 30(trinta) 

dias após a realização da matrícula, notificar compulsoriamente ao Ministério Público 

e ao Conselho Tutelar as matrículas escolares dos estudantes menores de 

18(dezoito) anos, realizadas por pessoas diferentes dos pais ou responsáveis legais. 

  

 I – A notificação compulsória deverá conter informações do matriculado e 

matriculante (nome completo, endereço e telefone, outras julgadas relevantes). 

II- Em nenhuma hipótese é permitido à matrícula ou renovação de matrícula por 

aluno menor de 18(dezoito) anos. 

  

§ 3º O ensino noturno, deve ser adequado às condições do educando 

trabalhador:                       



 

a) quando se tratar de menores de quatorze anos, em nenhuma hipótese, seja 

deferido requerimento de matrícula; 

b) quando se tratar de maiores de quatorze anos e menores de dezesseis anos, seja 

solicitada, para a efetivação da matrícula, a apresentação da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, para fins de reconhecimento do contrato de aprendizagem, e 

seja, cumulativamente, exigida prova da carga horária superior a quatro horas 

diárias, na condição de aprendiz; 

c) quando se tratar de maiores de dezesseis anos e menores de dezoito, seja 

solicitada a demonstração documental da relação de trabalho (por exemplo: cópia da 

CTPS ou recibo trabalhista); e, a ausência desta prova formal, declaração subscrita 

pelo adolescente, acompanhado de seu pai ou responsável, de que é trabalhador, 

na qual constem o nome e endereço do empregador, bem como o horário do 

trabalho; 

 d) em hipótese de requerimentos de matrícula no ensino noturno fundadas em 

relação de emprego em desacordo com as situações acima descritas, comunicar a 

Superintendência Regional do Trabalho e o Conselho Tutelar da região, para, 

respectivamente, adoção das providências ligadas à regularização da relação de 

trabalho e medidas de proteção cabíveis ao caso. 

 
Art. 3º  Ao aluno que se matricular após o início do ano letivo, deve-se assegurar, 

sem prejuízo da recuperação da aprendizagem de que trata o Art. 15, da Resolução 

CEE N. 194/5, acompanhamento e reforço especiais, em horário paralelo, visando a 

proporcionar-lhe os meios adequados para desenvolver-se em igualdade de 

condições com os demais. 

 
Parágrafo único  Os alunos matriculados nessa condição serão avaliados pelo 

Conselho de Classe da Unidade Escolar, quanto ao aproveitamento, à freqüência, à 

promoção, ao avanço e à aceleração de estudos, à luz do disposto nos Arts. 12 e 

18, da Resolução CEE N. 194/5. 

   

 

 

 



 

11.2) Planejamento Escolar 

 
Durante a semana pedagógica que acontece antes do início do ano letivo, 

com a participação de toda a equipe docente e pedagógica do CEJLA, os 

professores assistem à palestras sobre a importância e o significado do 

planejamento na prática educativa. 

 Em vários momentos os professores se reúnem por área do conhecimento 

para tratarem das questões relativas à proposta curricular a ser desenvolvida 

durante o desenrolar do ano letivo. Ressalta-se aqui a importância do planejamento 

de forma participativa para que não haja diferenças entre os conteúdos ministrados 

pelos professores. 

O planejamento tem a característica de ser flexível, isto é, pode ser 

modificado de acordo com a realidade de cada turma, bem como de seu 

desenvolvimento ou dificuldades encontradas ao longo do processo. O planejamento 

segue a sua identidade, seu norte que é o Projeto Político Pedagógico e deve levar 

em conta, não só o cumprimento do currículo como a qualidade de ensino a ser 

oferecida por essa Unidade Escolar. 

Sendo assim, nossos professores têm em média o prazo de um mês para 

concluírem o planejamento anual de curso quando realizarão um diagnóstico das 

turmas. Em seguida os planos são entregues na coordenação que acompanhará o 

desenvolvimento dos mesmos pelos professores. 

 
11.3) Calendário e Horário Escolar 

 
               O Calendário Escolar é elaborado pela SEE e adequado pela Unidade de 

Ensino, levando em conta suas necessidades e sua organização. Deve, no entanto, 

garantir o mínimo de 200 dias letivos e 800 horas de atividades escolares efetivas  

 
              Em 2010 no nosso calendário estão previstos 200 dias letivos, contemplando 

férias (30 dias ininterruptos), o recesso escolar dos docentes, os Conselhos de Classe 

e as reuniões pedagógicas. 

         O horário escolar, também elaborado pela própria Unidade de Ensino, deve 

garantir o cumprimento da carga horária prevista para cada disciplina e ser organizado 

de forma a garantir o sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

Os horários de início e término das aulas são os seguintes: 



 

HORÁRIOS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

1ª AULA 7:10 - 8:00 13:00 - 13:50 18:45 - 19:35 

2ª AULA 8:00 - 8:50 13:50 - 14:40 19:35 - 20:25 

3ª AULA 8:50 - 9:40 14:40 - 15:30 20:25 - 21:15 

RECREIO 9:40 - 09:55 15:30 - 15:45 21:15 - 21:25 

4a AULA 09:55 - 10:45 15:45 - 16:35 21:25 - 22:10 

5a AULA 10:45 - 11:35 16:35 - 17:25 22:10 - 22:55 

6º AULA 11:35 - 12:20 17:25 - 18:15 - 

 

Art. 88 O horário escolar das aulas segue a determinação da matriz curricular 

aprovada. 

 

11.4) Conselho de Classe 

 
 O Conselho de Classe deste Estabelecimento de Ensino encontra-se 

regulamentado pela Resolução Nº. 194 do CEE de 19 de Agosto de 2005, assim 

definido: 

 
Art. 6º  O processo de desenvolvimento da aprendizagem deve ser objeto de 

rigorosa verificação e análise pelo conselho de classe, soberano em suas decisões, 

obrigatório a cada bimestre letivo, composto por professores, coordenação 

pedagógica, representante dos alunos, dos pais, do Conselho Escolar e dos demais 

agentes educativos. 

 
Art. 7º  O Conselho de Classe, além de cumprir o disposto no artigo 6º deve avaliar o 

processo de desenvolvimento da aprendizagem de todos os alunos de cada turma 

separada e individualmente, tomando as medidas que se fizerem necessárias para o 

seu aprimoramento e para a recuperação imediata daqueles que apresentarem 

dificuldades, qualquer que seja a sua natureza. 

  
Art. 8º  Após cada Conselho de Classe, todos os pais ou responsáveis devem, em 

reunião pedagógica, ser participados do desenvolvimento da aprendizagem de seus 

filhos, assim como ouvidos sobre as estratégias e medidas a serem tomadas, 

visando ao seu aprimoramento. 

 



 

Art. 9º  Os Conselhos de Classe e as reuniões pedagógicas de que tratam os artigos 

7º e 8º, de que participam os pais, os professores e os alunos, são considerados 

como atividades de efetivo trabalho escolar, integrantes dos dias letivos constantes 

do calendário de cada unidade escolar. 

 
Art. 10  Os Conselhos de Classe são soberanos e só podem ser revisadas ou 

modificadas por ele mesmo, mediante recurso interposto pelo interessado ou por seu 

representante legal, no prazo estabelecido no regimento escolar, que não pode ser 

inferior a 5 (cinco) dia, ficando vedada toda e qualquer ingerência ou interferência 

em sua autonomia e soberania. 

 
Art. 11  Ao final de cada semestre letivo, o Conselho de Classe deve realizar amplo 

debate sobre o processo pedagógico, o ensino ministrado, a aprendizagem, a 

avaliação dessa e a recuperação paralela, desenvolvidos ao longo de seu curso, 

promovendo as mudanças e adaptações que se fizerem necessárias, com vistas ao 

seu aprimoramento, durante o semestre seguinte. 

 
Art. 12  Ao término do ano letivo, o Conselho de Classe deve realizar análise global 

sobre o desenvolvimento de cada aluno, ao longo de seu curso, tendo como 

parâmetros os aspectos elencados no artigo 4º, com a finalidade de avaliar se ele 

dispõe de condições adequadas de ser promovido para o ano ou ciclo seguinte, de 

forma integral ou parcial, ou para outra mais elevada. 

 
§ 1º a conclusão do Conselho de Classe, por qualquer uma das alternativas 

possíveis, necessariamente tem de ser circunstanciada, motivada e anotada, em seu 

inteiro teor, em ata própria e na ficha individual do aluno. 

 
§ 2º A conclusão de que trata o § 1º deve constar, de forma sintética, no histórico 

escolar e nos diários de classe. 

 
Art. 13  As reuniões do Conselho de Classe devem ser devidamente registrada, em 

documento próprio, por secretário designado para isso, dando-se ciência de seu 

inteiro teor a todos os interessados, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir de 

sua realização. 

 



 

Art. 14  Como o processo de aprendizagem tem por objetivo contribuir para o pleno 

desenvolvimento do aluno, é vedada sua dispensa, pelo Conselho de Classe, da 

análise global de que trata o artigo 12, quaisquer que sejam as notas ou conceitos 

por ele obtidos. 

 
 Estas e demais resoluções pertinentes ao marco normativo que legaliza este 

projeto encontram-se regulamentadas no Regimento desta Unidade Escolar. 

  

11.5) Recuperação da Aprendizagem, da Promoção Parc ial, da Classificação e 

da Reclassificação 

 
A Recuperação da Aprendizagem, a promoção parcial, a classificação e a 

Reclassificação deste Estabelecimento de Ensino encontram-se regulamentadas na 

Resolução CEE nº. 194 de 19/08/2005 e Resolução Nº. 3 do CEE de 03 de julho de 

2006 que assim determina: 

 
Art. 15º  Ao aluno que demonstrar dificuldade de desenvolvimento, em qualquer um 

dos aspectos enumerados no art. 4º, é assegurado o direito a acompanhamento 

especial, individualizado, a recuperação paralela, por equipe devidamente 

preparada, que seja capaz de contribuir de modo efetivo para a superação das 

dificuldades detectadas. 

 
Parágrafo único - O Processo de recuperação da aprendizagem deve ser 

também contínuo e cumulativo, bem como previsto no calendário de cada unidade 

escolar. 

Art. 16º  O aluno que for promovido parcialmente deve cursar em horário alternativo, 

a disciplina em que ficou retido, concomitantemente com a série para a qual foi 

promovido. 

 
Art. 17º  O regimento de cada unidade escolar deve, obrigatoriamente estabelecer, 

de forma circunstanciada e exaustiva, as condições pedagógicas possíveis para que 

o aluno alcance a promoção e o aproveitamento de estudos. 

 
Art. 18º  O aluno da própria unidade escolar que, ao longo do ano letivo demonstrar 

grau de desenvolvimento e rendimento superiores aos dos demais, comprovado por 

avaliações qualitativas, e atestado pelo Conselho de Classe, de forma 



 

circunstanciada, pode ser promovido para série ou etapa compatível com o seu grau 

de desenvolvimento, independentemente da aferição a que deve submeter-se o 

aluno oriundo de outra unidade escolar. 

 
Art. 19º  O aluno oriundo de outra unidade escolar, do Brasil ou do exterior, poderá, 

no ato da matrícula, ter aferido seu grau de desenvolvimento e experiência, por meio 

de provas de redação versando sobre tema relevante da atualidade, além de provas 

discursivas em todas as áreas de conhecimento que compõem a base comum 

nacional e de entrevista com o Conselho de Classe, com a finalidade de verificar-se 

se ele se acha em condições de ser promovido, por reclassificação, para série 

elevada. 

 
Parágrafo único – O aluno de que trata o Caput não pode ser reclassificado 

para série mais elevada, na hipótese de encontrar-se retido ou em dependência. 

 
Art. 20 º A classificação somente pode ser aplicada ao aluno que, 

comprovadamente, não possuir escolarização anterior ou se achar fora do Sistema 

Educativo há mais de 2 (dois) anos, e que demonstrar, de forma satisfatória, grau de 

desenvolvimento e experiência compatíveis com aqueles exigidos na série para a 

qual for submetido à avaliação, consoante os critérios contidos no artigo 19. 

 
Art. 21º  As provas de reclassificação e classificação devem ser elaboradas, 

aplicadas, avaliadas e registradas em ata própria, por banca examinadora, composta 

por professores licenciados que lecionem na unidade escolar, as disciplinas das 

áreas de conhecimento objeto de avaliação, nomeada pelo Conselho de Classe, e 

que se responsabilizará, para todos os fins legais, por seu conteúdo e conceitos 

emitidos. 

 

Art. 22 º O aluno classificado deve, obrigatoriamente, cursar, com êxito, todas as 

horas e disciplinas especificadas na matriz curricular, sob pena de não serem 

considerados válidos os estudos realizados, de forma incompleta, na série ou 

segmento, para o qual for classificado. 

 
Art. 23 º O aluno, de qualquer nível ou modalidade, que for classificado diretamente 

para a série correspondente ao terceiro ano do ensino médio, deve cursar, com 



 

êxito, oitocentas horas de trabalho escolar presenciais, distribuídas em, no mínimo, 

duzentos dias letivos, sob pena de não se lhe reconhecer o certificado de conclusão 

desse nível de ensino. 

 
11.6) Progressão Parcial – Res. N. 4 CEE de 4 de ju lho de 2006  

 
Art. 3º  A progressão parcial de que trata esta Resolução deve ser decidida pelo 

Conselho de Classe, à luz do disposto no Art. 12, da Resolução CEE N. 194/05, com 

a observância dos seguintes aspectos: 

 
I - O desempenho global do aluno, entendido não só pela identificação e pelo 

reconhecimento das dificuldades de aprendizagem, mas, também, pelo 

aproveitamento dos estudos concluídos com êxito, mediante a valorização do seu 

crescimento e do seu envolvimento no processo de aprender. 

 
II - O inventário do desempenho global do aluno, na integralização dos  conteúdos 

curriculares do ano em curso,  afasta a avaliação por disciplina, de forma isolada, em 

que apresenta dificuldades.  

 
Art. 4º Ao aluno, em progressão parcial, deve-se assegurar: 

 
I - Programa de estudos e acompanhamento especial, ao longo do novo processo de 

aprendizagem, e, se necessários, períodos intensivos, ao final dos semestres letivos, 

com a finalidade de proporcionar ao aluno condições para superar as defasagens e 

as dificuldades identificadas pelo Conselho de Classe, pela Coordenação 

Pedagógica e pelos docentes e, quando possível, por ele próprio 

 
II - Registro dos períodos e da participação no programa de estudos da progressão 

parcial. 

 
III - Articulação com as famílias, comunicando-lhes e explicando-lhes a decisão do 

Conselho de Classe, referente à promoção parcial do aluno, fornecendo-lhes as 

informações sobre os conteúdos  curriculares em defasagem, os horários a serem 

cumpridos, a freqüência e o seu aproveitamento nas atividades, especialmente, 

programadas para seu acompanhamento individual. 

 



 

Art. 5º O programa de estudos da progressão parcial deve ser desenvolvido, 

obrigatoriamente, no ano letivo imediato ao da ocorrência da progressão parcial, em 

horário alternativo e concomitante com o ano para o qual o aluno foi promovido, 

respeitadas as seguintes condições: 

 
I - Ao início de cada ano letivo, as unidades escolares elaborarão, com base no 

Projeto Político Pedagógico e no Regimento Escolar, o planejamento dos conteúdos, 

da operacionalização e do tipo de registro do desempenho do aluno, nas atividades 

de progressão parcial, essenciais ao desenvolvimento de sua aprendizagem.   

 
II - A progressão parcial não se vincula aos dias letivos, à carga horária anual e à 

freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), mas, tão-somente, a 

programa de estudos, podendo ser concluído em qualquer período do ano letivo, de 

acordo com a avaliação do Conselho de Classe, conforme o disposto na Resolução 

CEE N. 194/2005. 

 
III - O Conselho de Classe, pautado nos critérios do desempenho escolar, previsto 

no Projeto Político-Pedagógico e no Regimento Escolar e, em consonância com a 

Resolução CEE N. 194/05, é soberano quanto à deliberação de procedimentos e de 

orientações específicas para o aluno em progressão parcial e para o 

redirecionamento da ação pedagógica desenvolvida. 

 
IV - O desempenho insatisfatório do aluno, no programa de progressão parcial, deve 

constituir-se em objeto de atenção e de acompanhamento especiais pela 

Coordenação Pedagógica, pela Direção, pelo Conselho de Classe, e, se necessário, 

pelos pais e ou responsáveis.  

 

V – A matrícula do aluno em progressão parcial, no ano para o qual foi promovido, 

deve ocorrer, mediante registro específico, a fim de possibilitar o acompanhamento 

individual por parte da família e da unidade escolar. 

 

Art. 6º - Da documentação de transferência, do aluno em progressão parcial, devem 

constar os conteúdos curriculares, que lhe impediram a promoção total, o relatório 

sobre o seu desempenho, especificando-se os conhecimentos que não foram 

construídos e o programa de estudos. 



 

Art. 7º  As unidades escolares devem receber a transferência de aluno em 

progressão parcial, bem como lhe assegurar a recuperação da aprendizagem, na 

conformidade do disposto do Art. 4º, ainda que não ofereçam o ano (a série) em que 

ocorreu a progressão parcial. 

 
Art. 8º  A mantenedora da rede pode estabelecer colaboração entre suas mantidas, 

para o oferecimento da progressão parcial, visando a assegurar o cumprimento do 

direito do aluno.  

  

Art. 9º O Certificado de conclusão do ensino médio somente pode ser expedido 

quando o aluno for declarado aprovado em todos os conteúdos curriculares, 

inclusive no programa de estudos da progressão parcial, quando for o caso; 

  
Art. 10  O aluno promovido parcialmente não pode ser submetido à classificação 

e/ou à reclassificação. 

 
11.7) O Programa Mais Educação 

 

 O Programa Mais Educação funciona nesta instituição de ensino atendendo a 

lei N.10.172 de nove de janeiro de 2001, e a lei N 11.947, de 16 de junho de 2009. 

 Este programa tem por finalidade contribuir para a melhoria da aprendizagem 

por meio de ampliação do tempo de permanência de crianças adolescentes e jovens 

matriculados em escola pública, mediante oferta de educação básica em tempo 

integral. 

 A educação básica integral é aquela em que a jornada escolar tem duração 

igual ou superior a 7 horas diárias, durante todo o período letivo, comparecendo às 

atividades realizadas nas dependências internas e externas do colégio. 

 A ampliação da jornada escolar busca o desenvolvimento das atividades de 

acompanhamento pedagógico, experimentais, cultura e arte, esporte e lazer, cultura 

digital, direitos humanos entre outras. 

 Em regime de colaboração entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os 

municípios o programa tem como finalidade prestar assistência técnica e financeira 

para efetivação da ampliação da jornada escolar diária na escola. 

 

  



 

11.8) A Avaliação do Desempenho do Aluno  

 
A avaliação do desempenho dos alunos deste Estabelecimento de Ensino 

encontra-se regulamentada na Resolução N. 194 do CEE de 19/08/2005 que 

determina: 

 
Art. 1º  A avaliação da aprendizagem escolar, no âmbito da Educação básica, das 

unidades escolares sob a jurisdição do Conselho Estadual de Educação, reger-se-á 

pelos critérios e parâmetros estabelecidos nesta Resolução. 

 
Art. 2º  A avaliação de que trata o artigo 1º tem por objetivo contribuir para o pleno 

desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, consoante preceitua os artigos 205, da constituição 

Federal, 2º da Lei nº. 9.304/96 da Lei Complementar Estadual nº 26/98. 

 
Art. 3º  A avaliação da aprendizagem escolar, nos termos desta resolução, orienta-se 

por processo diagnosticador, formador e emancipador, devendo realizar-se contínua 

e cumulativamente, e com absoluta prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos formativos sobre os informativos, visando a atender ao disposto 

no artigo 2º, desta Resolução. 

 
Art. 4º  O processo de avaliação da aprendizagem escolar deve considerar, 

cotidianamente, a efetiva presença e a participação do aluno nas atividades 

escolares, sua comunicação com os colegas, com os professores e com os agentes 

educativos, sua sociabilidade sua capacidade de tomar iniciativa, de criar e de 

apropriar-se dos conteúdos disciplinares inerentes à sua idade e série; visando à 

aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento das habilidades de ler, escrever e 

interpretar, de atitudes e de valores indispensáveis ao pleno exercício da cidadania. 

  

Parágrafo Único –  O processo de avaliação escolar, respeitados os 

parâmetros contidos no caput, definido e explicitado pela unidade escolar, em seu 

Projeto político-pedagógico e em seu regimento. 

 
 O termo avaliar tem sido constantemente associado a expressões como: fazer 

prova, fazer exame, atribuir nota, repetir ou passar de ano. Esta associação, tão 

freqüente em nossas escolas, é resultante de uma concepção pedagógica arcaica, 



 

mas tradicionalmente dominante. Nela, a educação é concebida como mera 

transmissão e memorização de informações prontas e o aluno é visto como um ser 

passivo e repetitivo. Em conseqüência, a avaliação se restringe a medir a 

quantidade de informações retidas. Nessa abordagem, em que educar se confunde 

com informar, a avaliação assume um caráter seletivo e competitivo. 

 
 O conceito de avaliação da aprendizagem está ligado à concepção filosófica 

adotada pelo colégio e segundo os resultados dos questionários que apontaram uma 

concepção pedagógica sócio-interacionista, o CEJLA concebe a educação como a 

vivência de experiências múltiplas e variadas tendo em vista o desenvolvimento 

cognitivo , afetivo e social  do educando. Na sucessão de experiências vivenciadas, 

os conteúdos são os instrumentos utilizados para ativar e mobilizar os esquemas 

mentais operatórios de assimilação. Nessa abordagem, o educando é um ser ativo e 

dinâmico, que participa da construção de seu próprio conhecimento. 

 
 Dentro dessa visão, em que educar é formar e aprender é construir o próprio 

saber, a avaliação assume dimensões mais abrangentes. Ela não se reduz apenas a 

atribuir notas. Sua conotação se amplia e se desloca, no sentido de verificar em que 

medida os alunos estão alcançando os objetivos propostos para o processo ensino-

aprendizagem. Tais objetivos se traduzem em mudança e aquisição de 

comportamentos cognitivos, afetivos e sociais com caráter diagnóstico, formador e 

emancipador . Tendo como princípios básicos: 

a) A avaliação é um processo contínuo, sistemático e cumulativo . Não tem 

um fim em si mesma, não é esporádica ou improvisada; 

b) A avaliação é funcional, porque se realiza em função dos objetivos previstos; 

c) A avaliação é integral, pois considera o aluno como um ser total e integrado e 

não de forma compartimentada. 

No processo avaliativo do CEJLA os aspectos qualitativos prevalecem sobre o 

quantitativo. Só será mensurada  a parte cognitiva do aluno, ou seja, a sua 

capacidade de apropriar-se dos conteúdos inerentes à sua idade e série, com efeito 

cumulativo. As informações do grau atual de aprendizagem do aluno serão 

consideradas pela sobreposição dos conhecimentos já adquiridos e verificados em 

avaliações anteriores, assim, seu atual nível de aprendizagem será medido pela 

junção dos domínios de conhecimentos já mensurados.  As notas bimestrais serão 



 

expressas de 0,0(zero) a 10,0(dez) oriundas de avaliações cumulativas, variando em 

décimos. Não haverá arredondamento de notas. 

 Durante o ano letivo, o aluno deve obter em cada componente curricular 

4(quatro) notas bimestrais,resultantes das avaliações do aproveitamento escolar. A 

média anual é obtida somando-se as notas dos 4(quatro) bimestres,e dividindo-se 

por 4(quatro) o resultado de acordo com a seguinte fórmula: 

 
MA= 1º bim. + 2º bim. + 3º bim. + 4º bim.  

4 

Sendo aprovado o aluno que alcançar média igual ou superior a 5,0 (cinco). O 

professor não pode repetir notas sob qualquer pretexto ou qualquer efeito. O aluno 

que faltar às verificações de aprendizagem predeterminadas pode requerer nova 

oportunidade, desde que a falta tenha ocorrido por motivo justo e devidamente 

comprovada. Os pais ou responsáveis, no caso de alunos com idade inferior a 

16(dezesseis) anos, serão cientificados do resultado do aproveitamento e freqüência 

do aluno através de boletim escolar, ou equivalente, sem erros e sem rasuras. As 

faltas do aluno não podem ser abonadas. 

 Ao final de cada semestre letivo será ofertada ao aluno a possibilidade de 

recuperação de notas. Em comum acordo, durante momentos de discussão na 

semana pedagógica, o corpo docente do colégio propôs que a recuperação das 

notas acontecesse ao final do 1º e 2º semestres letivos. Dessa forma os alunos 

teriam condições de alcançarem semestralmente a média mínima necessária para 

aprovação, que corresponde a 5,0 (cinco). 

Ficou também definido que caso a média alcançada pelo aluno no processo 

de recuperação for inferior à média do 2º e 4º bimestres, deverá permanecer a maior 

média obtida pelo mesmo. 

No início do período letivo o professor verificará o conhecimento prévio de 

seus alunos sobre os conteúdos e serem estudados. Essa avaliação tem função 

diagnóstica e ajudará a detectar o que cada aluno aprendeu ao longo dos períodos 

anteriores, especificando sua bagagem cognitiva. 

 O aluno com rendimento insatisfatório, ou seja, que não alcançar os objetivos 

das aprendizagens propostas, terá acompanhamento especial e individualizado com 

equipe das áreas de conhecimento, devidamente preparada. Este acompanhamento 

é a recuperação  paralela  que será contínua e cumulativa no decorrer do bimestre 



 

letivo. No decorrer do bimestre caso o aluno não atinja a apropriação do conteúdo 

ministrado imediatamente o professor entrará com a intervenção pedagógica 

necessária para a superação desta deficiência. O colégio organizará mensalmente 

aulas de recuperação paralela, utilizando à hora atividade do professor em comum 

acordo com os alunos e pais. 

Essa forma de avaliar é denominada avaliação formativa , pois sua função é 

verificar se os objetivos estabelecidos para a aprendizagem foram atingidos. A 

avaliação formativa pode contribuir para o aperfeiçoamento da ação docente, 

fornecendo ao professor dados para adequar seus procedimentos de ensino às 

necessidades da classe. A avaliação formativa pode também ajudar a ação discente, 

porque oferece ao aluno informações sobre seu progresso na aprendizagem, 

fazendo-o conhecer seus avanços, bem com suas dificuldades para poder superá-

las.  

 Ao final do ano letivo caso o aluno não atinja a média proposta, o Conselho 

de classe realizará uma análise global sobre o desenvolvimento do aluno, podendo 

ou não promovê-lo de forma total ou parcial.    

 

A progressão parcial  é a passagem do aluno para o ano posterior, com 

defasagem em alguns conteúdos curriculares em até duas disciplinas. Constitui-se 

direito de todos os alunos matriculados na Educação Básica e conseqüentemente 

neste colégio. 

 A progressão parcial não se vincula aos dias letivos, a carga horária anual, 

freqüência, mas sim a programas de estudos, podendo ser cumprida em qualquer 

período do ano letivo. 

 O colégio proporcionará programa de estudo especial, de acordo com a 

dificuldade do aluno, viabilizando novas oportunidades de aprendizagem com a 

finalidade de criar condições para que o aluno supere duas defasagens identificadas 

pelo Conselho de Classe, pela coordenação e pelos docentes. Os pais ou 

responsáveis serão informados sobre os conteúdos curriculares em defasagem, bem 

como os horários a serem cumpridos, freqüência e aproveitamento dos alunos em 

progressão por meio de reuniões e boletim informativo. 

 A equipe pedagógica e os professores elaborarão no início do ano letivo, um 

programa de estudos, ou seja, um planejamento dos conteúdos e defasagem de 

cada aluno em progressão e o tipo de avaliação que será aplicada. O aluno terá a 



 

opção de cumprir esse programa em horários de recuperação paralela, em aulas de 

contra turno, ou ainda em horários especiais, no decorrer do ano letivo, sendo de 

comum acordo, entre o colégio, o aluno e o responsável os horários estabelecidos.  

As áreas afetivas e sociais  que compreendem a apropriação de condutas e 

valores pessoais e grupais, atributos indispensáveis a uma convivência social 

harmônica são áreas que serão avaliadas cotidianamente, mas não serão 

mensuradas , elas serão realizadas para contribuir para a formação plena do 

educando abrangendo os aspectos de: Participação,Presença. Comunicação, 

Sociabilidade, Iniciativa e Atitudes e Valores. 

 
 
 
11.9) Ensino de Educação Física, Ensino Religioso, Filosofia, Sociologia e 

História da Cultura Afro-Brasileira  

 
  Esta instituição de Ensino decide fundamentar neste instrumento de 

norteamento de sua proposta curricular do Ensino das disciplinas de Educação 

Física, Ensino Religioso, Filosofia e Sociologia bem como inserir em sua matriz 

curricular o ensino da cultura Afro-Brasileira conforme resolução abaixo: 

 
 

11.9.1) Educação Física – Res. CEE nº. 4 de 07/07/2 006, parecer pleno 7/2006 

que rege: 

 
Art. 1º - A Educação Física, prevista na Matriz Curricular do ensino 

fundamental e do médio do Estado de Goiás, torna-se componente obrigatório no 

âmbito da educação básica e visa: 

I. Formação da pessoa no desenvolvimento da saúde corporal; 

II. Qualidade de vida do aluno; 

III. Preparação para o exercício pleno da cidadania; 

IV. Consolidação do processo de socialização; 

V. Incentivar o espírito criativo; 

VI. Participação comunitária num ambiente de solidariedade. 

 
Parágrafo único – As atividades de Educação Física serão ministradas por 

professor especialista, habilitado em licenciatura plena na área. 



 

Art. 2º - A Educação Física deve ser objeto de plano de ensino específico, 

elaborado em conformidade com a proposta político-pedagógica (PPP) da instituição 

escolar. 

Art. 3º - A organização e seleção das atividades de Educação Física devem 

considerar as modalidades existentes em cada uma das áreas de conhecimento e 

sua adequação às características do alunado a que se destinam, respeitando a 

diversidade cultural, o gênero, a etnia, a faixa etária e os que necessitam de 

atendimento especializado. 

Art. 4º - As aulas atribuídas ao professor de Educação Física devem compor 

o horário regular de funcionamento da Unidade Escolar. 

Art. 5º - As aulas de Educação Física devem desenvolver-se nas 

dependências da Unidade Escolar, em área adequada às atividades coletivas. 

A prática de Educação Física é facultativa ao aluno que: 

I- Cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 

II- Seja maior de trinta anos de idade; 

III- Estiver prestando serviço militar inicial; 

IV- Amparado pelo Decreto Lei n. 1044, de 21/10/1969 

V- “tenha prole”  

 

11.9.2) O Ensino Religioso – Res. CEE nº. 285 de 09 /12/2005 que rege: 

 

   Art. 1º - O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, parte integrante 

da formação básica do cidadão, constitui disciplina de oferta obrigatória, nos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental e médio, inclusive de educação 

de jovens e adultos, assegurado o respeito à diversidade religiosa e cultural do 

Brasil e a todas as crenças individuais. 

   Art. 2º  - O Ensino Religioso é área de conhecimento integrante da base 

nacional comum e visa a subsidiar o aluno na compreensão do fenômeno religioso, 

presente nas diversas culturas e sistematizado por todas as tradições religiosas, 



 

deve ter tratamento igual dado a outras disciplinas da educação básica, no que 

couber. 

   Art. 3º - Se maior, o aluno que optar pela disciplina Ensino Religioso 

deve se manifestar por escrito no início do ano letivo, perante a direção da unidade 

escolar, se menor, a manifestação deve ser formalizada por pais ou responsáveis. 

   § 1º - A escola deve apresentar ao aluno, no ato da manifestação, a 

proposta pedagógica de Ensino Religioso para referenciar a sua opção ou não. 

§2º - Os estabelecimentos de ensino devem oferecer aos alunos que 

não optarem pelo Ensino Religioso, no mesmo horário, outros conteúdos de 

formação geral. 

 

 

DOS CONTEÚDOS PROGRAMATICOS 

 

   Art. 4º - Os conteúdos do Ensino Religioso devem ser organizados 

com a observância do disposto no Art. 162, da Constituição Estadual e como 

prescrito no § 2º, do Art. 33, da Lei N. 9.394/96, com a redação dada pela Lei N. 

9.475/97. 

Art. 5º - Os conteúdos programáticos da disciplina Ensino Religioso 

devem ser organizados dentro dos seguintes eixos: 

    
   I - Antropologia das Religiões : o fenômeno religioso é entendido 

como construção cultural da humanidade, manifestada por meio de crenças e 

religiões, que interagem com o cotidiano por ela vivido e produzido. 

                        II - Sociologia das Religiões : o fenômeno religioso é estudado do 

pondo de vista dos aportes e conflitos civilizatórios, criados por sociedades 

humanas, formados por experiências de diferentes crenças. 

  III - Filosofia das Religiões: O fenômeno religioso é tratado como 

manifestação ética da humanidade e como forma de compreensão do vivido, assim 

como da destinação humana, por meio das divindades, dos textos sagrados, das 

espiritualidades. 

  IV - Literatura sagrada e símbolos religiosos : referem-se aos livros 

sagrados das religiões monoteístas e também orais, culturais e simbólicas, dos 

cultos afro-brasileiros de matriz africana e dos indígenas brasileiros. 



 

Art. 6º  - Os conteúdos do Ensino Religioso serão ministrados como 

disciplina a partir do 6º ano do ensino fundamental e, também, nos 3 (três) anos do 

ensino médio. 

Nos 4  (quatro) primeiros anos da segunda etapa do ensino 

fundamental, será trabalhado como tema transversal. 

Art. 7º  - O projeto político-pedagógico, o regimento escolar e o 

currículo pleno devem situar a carga horária da disciplina Ensino Religioso fora das 

800 (oitocentas) horas exigidas pelo Art. 24, da Lei 9.394/96. 

 
DA PROMOÇÃO 

   Art. 8º - Para fins de promoção daqueles que optarem por cursar 

Ensino Religioso, componente curricular do projeto político-pedagógico da unidade 

escolar, dispensam-se os resultados da avaliação da aprendizagem. 

 
11.9.3) Do Ensino de Filosofia e Sociologia – Res. 291 de 16/12/2005 

 
Art. 1º Os estudos da Filosofia e da Sociologia constituem-

se em parte integrante do ensino fundamental e médio no âmbito do Sistema 

Educativo do Estado de Goiás, com início obrigatório a partir de 2007, inclusive. 

 
§ 1º No ensino fundamental, devem ser tratados como 

temas transversais  que perpassam  todas as disciplinas. 

§ 2º  No ensino médio, são disciplinas obrigatórias da 

parte diversificada. 

Art. 2º  Os estudos de que tratam o Art. 1º visam a 

contribuir para o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu relacionamento com o 

meio social e o meio ambiente; o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua 

qualificação para o mundo do trabalho.  

Art. 3º  O conteúdo programático da Filosofia e da 

Sociologia, articulado com os componentes curriculares, deve ser fundamentado e 

explicitado no projeto político-pedagógico e na matriz curricular da unidade escolar, 

assegurando-se o pluralismo de idéias, de concepções de mundo e valores, de 

orientações pedagógicas, bem assim o respeito ao bem comum e à ordem 

democrática. 



 

Art. 4º  Para exercer a docência em Filosofia e Sociologia, 

exige-se como habilitação mínima licenciatura plena específica. 

Parágrafo único  Na ausência de professores 

licenciados em Filosofia, em  Ciências Sociais ou em Sociologia, admite-se como 

habilitação mínima para a docência nas disciplinas de que trata esta Resolução os 

habilitados em cursos de licenciatura em História e Pedagogia, desde que 

comprovem titulação em nível de  especialização nas áreas de Sociologia, de 

Ciências Sociais ou Filosofia, tendo em vista a especificidade de cada uma das 

disciplinas objeto desta Resolução. 

 
11.8.4) Educação das Relações Étnico-Raciais para o  Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

 
De acordo com a resolução Nº 3 do CEE de 06/02/09 que dispõe sobre as leis 

10.639/03 e 11.645/08 os conteúdos relacionados às disciplinas de Arte, História, 

Língua Portuguesa, Literatura, Sociologia, Geografia e Cultura Religiosa, devem ser 

abordados valorizando o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes. 

 A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e 

produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que 

eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de 

interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos 

legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia 

brasileira. 

O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e  tem por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, 

bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 

africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, européias, asiáticas. 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura 

Afro-Brasileiras, e História e Cultura Africanas será desenvolvida por meio de 

conteúdos, competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas 

Instituições de ensino e seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de 

ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas. 

 



 

11.8.5) Execução do Hino Nacional no Ensino Fundame ntal 

 

Atendendo á determinação da Lei N. 5700/71 que dispõe sobre a execução 

do Hino Nacional no Ensino Fundamental, o Colégio uma vez por semana realizará 

atividades de execução do Hino tendo como orientadores os professores de todas 

as disciplinas. 

 Em especial a interpretação e a compreensão da escrita, ficará a cargo dos 

professores de língua portuguesa que juntamente com os professores das 

disciplinas de ensino religioso, história, geografia, sociologia e filosofia farão além do 

trabalho de interpretação, reflexões semanais sobre a importância da execução do 

hino, do respeito e amor à pátria e sobretudo da influência de todo esse processo na 

consolidação dos sonhos dos adolescentes que encontram-se em processo de 

formação cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 - PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AÇÃO 

DIDÁTICO/PEDAGÓGICA - DIRETRIZES CURRICULARES 

 
12.1-Língua Portuguesa 

 
No ensino de Língua Portuguesa consideramos a articulação de três variáveis: o 

aluno, a língua e o ensino. O primeiro elemento dessa tríade, o aluno, é o sujeito da 

ação de aprender, aquele que age conforme o objeto de conhecimento. O segundo 

elemento, o objeto do conhecimento, é a Língua portuguesa, tal como se fala e 

escreve fora da escola,, a língua que se fala em instâncias públicas e a que existe 

nos textos escritos que circulam socialmente. E o terceiro elemento da tríade, o 

ensino, é neste enfoque concebido como a prática educacional que organiza a 

mediação entre sujeito e objeto do conhecimento.  

A educação comprometida com o exercício da cidadania precisa criar condições 

para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfaça 

necessidades pessoais – que podem estar relacionadas a atividades do cotidiano, à 

transmissão e busca de informação, ao exercício da reflexão. De modo geral, os 

textos são produzidos, lidos e ouvidos em razão de finalidades desse tipo. Sem 

negar a importância dos que respondem a exigências práticas da vida diária, são 

textos que favorecem a reflexão crítica e imaginativa, o exercício de formas de 

pensamentos mais elaboradas e abstratas, os mais vitais para a plena participação 

numa sociedade letrada. 

As contribuições que autores como Bakhtin, Vygotsky, Lúria, Wertish, Smolka, 

Braggio, entre outros podem ajudar sobre a compreensão histórica do homem, 

sociedade, ideologia, educação, linguagem, e etc. 

 Ao privilegiar essa concepção de homem, conseqüentemente o processo 

educativo, também muda de enfoque. O educando é visto inserido em seu contexto 

social, historicamente situado. Além disso, deve proporcionar condições para que 

este adquira saberes que contribuição não apenas para o desenvolvimento de suas 

funções psicológicas superiores, bem como lhes dêem possibilidades para atuar 

como sujeito capaz de influenciar os outros e de promover transformações sociais e 

econômicas em seu contexto. 



 

 Para Paulo Freire (1982) a educação deve ter como objetivo a libertação do 

homem oprimido, isto é, ser geradora de meios para a reflexão e ação, a fim de que 

as classes dominadas também criem mecanismos de atuação política. 

 No que se refere a aquisição do conhecimento, este é visto, segundo 

Vygotsky (1987) como um processo que se efetiva através das relações 

interpessoais as quais se transformam em intrapessoais, ou seja, ocorre do social 

para o individual. Não é um movimento mecânico que vai do exterior para o interior, 

mas pelo contrário, o sujeito ao participar da construção de sua cultura e da história, 

modifica a si mesmo e aos demais sujeitos com os quais interage. “Além do mais, a 

aquisição do conhecimento ocorre não apenas como fruto das interações sujeito-

objeto, mas também através de interações com o outro” mediada pela linguagem. 

 Portanto o ensino de Língua portuguesa do CEJLA busca viabilizar o acesso 

do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a 

interpretá-los. Também dar-se-á ênfase ao texto literário a história da nossa 

literatura e as contribuições da literatura afro-brasileira na composição da nossa 

cultura, envolvendo o reconhecimento das singularidades e das propriedades 

compositivas que matizam um tipo particular de escrita, nas normas gramaticais e na 

leitura. 

 Na concepção sócio-histórica a leitura é um processo dinâmico de 

interlocução na qual o leitor constrói o sentido para os textos verbais, extra-verbais. 

Deve ser vista como: mediação, porque por seu intermédio o homem adquire 

informações e conhece o mundo; prática social, vez que o ato de ler é uma atividade 

que se realiza e se desenvolve nas relações sociais; como processo dialógico com 

os outros textos, porque o leitor e autor interagem durante a leitura e se encontram. 

O leitor não recebe tudo passivamente, pelo contrário, ele produz sentidos, faz 

predições, inferências, constrói um texto simultâneo em que pode manifestar-se 

contra ou a favor das idéias do autor, Assim, leitor e texto se influenciam 

mutuamente. 

 Segundo Braggio (1992) O escritor e textos são também concebidos no 

contexto de uma situação de escrita, devem ser considerados os aspectos relativos 

á audiência e ao próprio escritor, isto é, seus conhecimentos lingüísticos, as 

experiências de vida, a concepção de mundo, o propósito de escrever. Na produção 

escrita deve ainda ser considerada: os seus usos e funções de linguagem, o 



 

movimento histórico da sociedade, o contexto do escritor e do provável leitor, a 

ideologia subjacente etc. 

 
12.2 – Matemática 

 
 O homem está rodeado de artefatos e mentefatos com os quais se interage 

produzindo para eles significados que são negociados socialmente em seu grupo. 

Essa interação se dá através da atividade. Conforme Leontiev, é na atividade que o 

homem constrói seus conhecimentos incorporando a história do homem e da 

produção do saber. 

 A matemática como produto de revelações sócio-culturais e um conhecimento 

que não se limita ao espaço escolar. Para o CEJLA antes de entrar para a escola a 

criança se interage com relações de quantidade, forma, grandezas. Na atividade 

socialmente significativa a escola pode contribuir para a organização deste 

conhecimento e a partir deles, novos conhecimentos podem ser apropriados e 

produzidos pelos alunos. 

 Para Machado (1990) 

“O verdadeiro significados da matemática e das funções 

que devem desempenhar nos currículos deve ser buscado 

na mesma fonte onde se encontram resposta às questões 

homólogas relativas ao ensino da língua materna.” 

 Para o desenvolvimento da linguagem materna o indivíduo necessita 

de classificar, agrupar, comparar, estabelecer relações entre dados 

percebidos. E a noção de quantidade tem desde o início a linguagem falada, 

a pictórica e a gestual no seu desenvolvimento, e as noções de grandeza 

espaço-temporal também são desenvolvidas em situações vivenciais nas 

quais a linguagem tem papel fundamental. Desse modo, o ensino de 

matemática tal como o de Língua Portuguesa deve ser entendido como um 

processo de produção e negociação de significados para os textos criados 

socialmente. 

 

 

 

 



 

12.3 - Ciências/Biologia 

  
 Não é possível transmitir conhecimentos a outrem, estes são desenvolvidos 

através de abstrações e generalizações. Vygotsky (1991) ao tratar da formação de 

conceitos, classifica-os em dois grupos inter-relacionados os conceitos espontâneos 

e os científicos. Enquanto os conceitos espontâneos têm como base as atividades 

concretas do dia-a-dia, os científicos são mediados por outros conceitos e recebem 

um grande impulso quando criança entra na escola, visto que esta favorece a uma 

passagem do pensamento situacional para uma compreensão descontextualizada 

dos fenômenos. 

 Piaget (1973) sugere uma metodologia para o trabalho de ciências, em que 

três aspectos devem ser considerados e são estes que irão nortear o ensino de 

ciência e biologia desta instituição escolar: a observação dos fenômenos físicos para 

explicá-los e redescobrir suas leis; a experimentação ativa, possibilitando ao 

discente refazer a experiência encontrando conseqüências e causas; a 

interdisciplinaridade.  

Considerando que a interdisciplinaridade envolve o trabalho com as diferentes 

áreas de conhecimento e que, portanto envolve a leitura e produção de textos, 

enfatizamos o papel do texto no trabalho desenvolvido. Entendemos que o texto 

(verbal e extra-verbal) são mediadores do processo de construção significados que 

envolve a sua realidade histórica, visto que a leitura constitui uma co-autoria entre 

produtor/leitor. 

 
12.4 - Arte 

 
 O objetivo da proposta desenvolvida em arte assim como o é o da proposta 

pedagógica é levar o aluno a se apropriar de códigos da leitura e escrita, através da 

comunicação com o mundo que o cerca, e assim, chegar a conhecer diversos 

aspectos deste mundo. A educação em arte propicia o desenvolvimento do 

pensamento artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às 

experiências das pessoas: por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a 

percepção, a reflexão e a imaginação. Aprender arte envolve o fazer artístico, 

apreciar e refletir sobre eles. 

Para se comunicar com o mundo, entendê-lo e fazer-se entender, existem 

códigos já estabelecidos pela própria sociedade. A apreensão e a habilidade de usá-



 

los é condição importante, senão fundamental, para que a comunicação aconteça de 

modo satisfatório.        

 A ação pedagógica desenvolvida no CEJLA se embasa na vertente que 

relaciona o fazer artístico e sua inserção no tempo. Este tipo de abordagem no 

ensino da arte teve seu início na Inglaterra e nos Estados Unidos da América nos 

anos 60, sendo sistematizada em 1982 pelo Getty Center for Eduation in the Arts no 

qual seus pesquisadores constaram a marginalidade e desvalorização de arte, 

esvaziada de seus conteúdos, utilizada apenas como meio de desenvolvimento da 

auto expressão e da criatividade. A partir desses resultados foi organizada a 

proposta que trata integralmente a produção, a crítica, a estética e a história da arte, 

denominada “Discipline-Based Art Education” – DBAE. 

 Ana Mãe Barbosa adapta a proposta da DBAE ao contexto brasileiro 

considerando a formação arte-educadora, unindo as vertentes da crítica à da 

estética, na dimensão “leitura da imagem”. Sendo assim, a proposta torna-se 

triangular: o fazer artístico, a leitura da imagem, a contextualização do fazer artístico. 

Esses três momentos no ensino da arte são fundamentais e abrangem as 

necessidades do aluno no que diz respeito ao conhecimento em arte. 

 Assim será trabalhado de forma contextualizada a dança na comunicação 

humana, como manifestação coletiva como produto cultural e de apreciação estética, 

a música na interpretação, improvisação, composição, como produto cultural e 

histórico, as artes visuais como expressão e comunicação e também como produto 

cultural e histórico e o teatro como expressão e comunicação, como produção 

coletiva, como produto cultural e apreciação estética. 

 A contextualização do fazer artístico viria no sentido de dar referência aos 

alunos para interpretação da arte que ele vê ou escuta, de seu cotidiano que em 

nosso país é riquíssimo e eclético visto que a nossa população constituída da 

mistura  de três raças negro, europeu e o índio. Desta mistura vale salientar que a 

nossa proposta desenvolverá um trabalho efetivo dentro das áreas de arte, literatura 

e história abordando as relações étnico-Raciais e cultura Afro-Brasileira e Africana 

de forma a promover a valorização do ser humano na sua integridade, estimular a 

formação de valores, hábito e comportamentos que respeitem as diferenças e as 

características próprias de grupos e minorias impondo aprendizagens ente brancos e 

negros, troca de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para 

construção de uma sociedade justa, igual e equânime. 



 

 

12.5 - Música 

A inserção do ensino da música no currículo escolar segundo a lei 11.769 de 

18/08/2008 passa a ser obrigatório nos níveis fundamental e médio de todo o país.  

A música é uma disciplina do conhecimento que também constitui caminho para se 

entender a realidade. O aluno que entende a natureza real da música pode partilhar 

as visões da realidade que a música oferece. O problema nessa questão é o 

contraste entre o ensino da disciplina e a prática da mesma fora da escola. 

Enquanto em suas atividades extra-escolares o aluno se conecta com uma vasta 

gama de opções musicais e trafega por diversos contextos culturais (internet, TV, 

espaços públicos), na escola ele costuma ter contato com expressões musicais que 

pouco ou nada tem a ver com sua realidade sonora. 

A educação musical deve ter entendimento da natureza e do valor estéticos 

da música, a fim de realmente tornar-se educação musical. 

Assim como a experiência musical é geradora de integração e auto-estima, a 

educação musical proporciona valores como crescimento individual e auto-

conhecimento. O desenvolvimento da musicalidade permite a participação 

construtiva no complexo de expressões/impressões do próprio aluno e dos outros. 

A educação musical é educação do sentimento humano e que seu maior valor 

está no enriquecimento da qualidade de vida das pessoas através do 

enriquecimento das visões da natureza do sentimento humano. 

Num contexto em que a criatividade é particularidade de grande importância, 

o professor deverá encorajar os alunos a serem artistas, verdadeiros criadores, 

aproveitando o seu interesse natural pela música e introduzir a informação apenas 

quando se fizer necessária. Num clima de liberdade, os alunos podem expor para o 

grupo seus sentimentos, dúvidas e idéias, tendo espaço para perceber, refletir e 

pensar e conseqüentemente, capacidade de criar. 

  O meio mais apropriado de desenvolver a compreensão das obras musicais é 

ensinar os alunos a encontrar desafios musicais significativos em situações de 

ensino-aprendizagem que sejam aproximações reais de culturas musicais. Desse 

modo, a escola estaria encorajando uma abordagem multicultural do fenômeno 

musical, pois os alunos poderiam aprender que musica é uma prática humana 

diversificada local, regional e nacionalmente. 



 

Partindo do princípio de que a música desenvolve o nível cultural e intelectual 

do cidadão, o CEJLA oferecerá a disciplina música a partir de 2010 como 

componente curricular obrigatório da matriz curricular para o ensino fundamental. 

Para o ensino médio serão oferecidas aulas de música em horários diferenciados 

buscando assim formar o coral do CEJLA para se fazer presente nas apresentações 

artístico-culturais promovidas por esta instituição de ensino e também, tornar 

explícito o papel que a música representa na formação global do homem.  

 
 

12.6- Educação Física 

 
 A educação sempre teve o seu papel político ao longo da história, embora, 

atualmente, ainda se diga que a educação é neutra. Assim, nossa proposta para o 

ensino de Educação Física abrange os aspectos: saúde corporal, qualidade de vida 

do aluno, preparação para o exercício pleno da cidadania, consolidação do processo 

de socialização, incentivo ao espírito criativo e o exercício da solidariedade, 

considerando as dimensões culturais, sociais, políticas e afetiva do aluno. 

 Dentro do contexto sociocultural a presente proposta entende a Educação 

Física como uma cultura corporal que contempla múltiplos conhecimentos 

produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do movimento. Entre 

eles, se consideram fundamentais as atividades culturais de movimento com 

finalidades de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções, e com 

possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da saúde. 

 A concepção de cultura corporal amplia a contribuição da Educação Física 

escolar para o pleno exercício da cidadania, na medida em que, tomando seus 

conteúdos e as capacidades que se propõe a desenvolver como produtos 

socioculturais, afirma como direito de todos os acessos a eles. Adotando esta 

perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento 

da autonomia, a cooperação, a participação social e a afirmação social e a afirmação 

de valores e princípios democráticos. O trabalho de Educação Física abre espaço 

para que se aprofundem discussões importantes sobre aspectos éticos e sociais, 

alguns dos quais merecem destaque dentro da nossa sociedade de múltiplas 

culturas. A dança, esportes, lutas, jogos e ginásticas compõem um vasto patrimônio 

cultural que deve ser valorizado, conhecido e desfrutado. Além disso, esse 



 

conhecimento contribui para a adoção de uma postura não-preconceituosa e 

discriminatória diante das manifestações e expressões dos diferentes grupos étnicos 

e sociais e às pessoas que dele fazem parte. 

 Nossa proposta em educação física visa possibilitar a análise crítica dos 

valores sociais, tais como os padrões de beleza e saúde, que se tornaram 

dominantes na sociedade, seu papel como instrumento de exclusão e discriminação 

social e a atuação dos meios de comunicação em produzi-los, transmiti-los e impô-

los; uma discussão sobre a ética do esporte profissional, sobre a discriminação 

sexual e racial que existe nele, entre outras coisas, pode favorecer a consideração 

da estética do ponto de vista do bem estar, as posturas não-consumistas,  não-

preconceituosas, não-discriminatórias e a  consciência dos valores coerentes com a 

ética democrática. 

 Nos jogos, ao interagirem com os adversários, os alunos podem desenvolver 

o respeito mútuo, buscando participar de forma leal e não violenta. Confrontar-se 

com o resultado de um jogo e com a presença de um árbitro permitem a vivência e o 

desenvolvimento da capacidade de julgamento de justiça (e de injustiça). 

Principalmente nos jogos, em que é fundamental que se trabalhe em equipe, a 

solidariedade pode ser exercida e valorizada. 

 Também serão trabalhados hábitos saudáveis e a conscientização da sua 

importância, bem como a efetiva possibilidade de estar integrado socialmente que 

são fatores que podem ir contra o consumo de drogas. Quando o indivíduo preza 

sua saúde e está integrado a um grupo de referência com o qual compartilha 

atividades socioculturais e cujos valores não estimulam o consumo de drogas, terá 

mais recursos para evitar esse risco.  

Assim, nas aulas de Educação Física o professor sempre contextualizará a 

prática, considerando uma ou mais delas possibilitando que todos nossos alunos 

possam aprender e se desenvolver respeitando a pluralidade cultural sem qualquer 

tipo de preconceito de raça, cor e diversidade. 

 

 

 

12.7 - História e Geografia 

 



 

 Auxiliar os jovens a construírem o sentido do estudo da história e da 

Geografia constitui um desafio que requer ações educativas articuladas. Trata-se de 

oferecer-lhes um contraponto que permita ressignificar suas experiências no 

contexto e na duração histórica da qual fazem parte, e também apresentar os 

instrumentos cognitivos que os auxiliem a transformar acontecimentos 

contemporâneos e aqueles do passado em problemas históricos a serem estudados 

e investigados. 

 Nessa perspectiva, a proposta pedagógica que desenvolvemos busca superar 

a oferta de disciplinas compartimentadas e descontextualizadas de suas realidades 

sociais e culturais próximas, espacial e temporalmente, não só no interior da área de 

história e geografia, mas como no interior das outras áreas e entre elas. 

 A referência à contextualização vai muito além daquela intenção de situar 

fatos e acontecimentos que estão sendo estudados na pretensa referência a 

aspectos gerais de uma situação histórica, externos à produção do conhecimento 

em pauta, como se fosse necessário descrever o “pano de fundo” no qual eles 

estariam “inseridos”.  

 Em sociedade de classes é muito importante a superação do senso comum e 

respeito à pluralidade cultural do nosso país, desta forma a nossa proposta também 

visa promover o desenvolvimento da consciência política e histórica baseada nos 

princípios de igualdade humana, incentivando os discentes a compreensão de que a 

sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos 

que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em conjunto 

constroem, na nação brasileira, sua história superando assim a indiferença, a 

injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as 

classes populares às quais os negros, no geral, pertencem são comumente tratados 

e também orientá-los para o rompimento de imagens negativas, preconceitos 

forjados pelos meios de comunicação. 

 Assim serão valorizadas nesta instituição de ensino atividades de ensino que 

valorizem a aprendizagem do patrimônio cultural afro-brasileiro as relações étnico-

raciais positivas baseadas em princípios de igualdade, respeito e solidariedade às 

diversas culturas que integram a variada formação da população brasileira com suas 

contribuições sociais, culturais, patrimoniais etc. 

 Em Geografia esses conteúdos políticos também são essenciais na formação 

do cidadão. A geografia estuda as relações entre o processo histórico que regula a 



 

formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza, por meio da 

leitura do espaço geográfico e da paisagem. 

 Nesse sentido, a análise da paisagem deve focar as dinâmicas de suas 

transformações e não a descrição e o estudo de um mundo estático. A compreensão 

dessas dinâmicas requer movimentos constantes entre os processos sociais e os 

físicos e biológicos, inseridos em contextos particulares ou gerais. 

 O espaço geográfico é historicamente produzido pelo homem enquanto 

organiza econômica e socialmente sua sociedade. A percepção espacial de cada 

indivíduo ou sociedade é também marcada por laços afetivos e referências culturais. 

Nessa perspectiva, a historicidade enfoca o homem como sujeito construtor do 

espaço geográfico, um homem social e cultural, situado para além e através da 

perspectiva econômica e política, que imprime seus valores no processo de 

construção de seu espaço. 

 Possibilitar-se-á então aos nossos alunos a compreensão de sua posição no 

conjunto das relações da sociedade com a natureza como e porque suas ações, 

individuais ou coletivas, em relação aos valores humanos ou à natureza, têm 

conseqüências – tanto para si quanto para a sociedade. 

 

12.8 - Ensino Religioso 

  
 Religião é ensinada de forma integrada com outras matérias 

Não se estuda mais religião pelo velho catecismo de perguntas e respostas. A linha 

pedagógica que adotamos, divide a disciplina em seis eixos, o que permite a 

integração. São eles: Educação religiosa e o ambiente, que é uma reflexão sobre a 

condição do ser humano; Educação religiosa e identidade, cujo objetivo é levar o 

aluno a conhecer a si e ao outro; Educação religiosa e cidadania, que trata do papel 

do homem na sociedade; Educação religiosa e cultura, ponto que fala da diversidade 

cultural e religiosa; Educação religiosa e escola, que fala da escola como espaço 

propiciador de mudanças; e Educação religiosa e transformação, cuja idéia é fazer 

com que o aluno assuma uma postura de mudança. 

 A educação religiosa é muito importante na vida das pessoas, simplesmente 

porque ela é a mais alta do ser humano. Um homem sem educação religiosa é um 

"mutilado", mesmo que seja um dia um atleta ou um cientista. É em nossa alma que 



 

estão as nossas dificuldades superiores: inteligência, liberdade, vontade, 

consciência... 

 A nossa proposta alicerça-se nos princípios de cidadania, do entendimento do 

outro enquanto outro em uma tendência progressista, oportunizando o saber de si: o 

educando conhecerá os elementos básicos que compõem o fenômeno religioso para 

que possa entender melhor a sua busca pelo transcendente estudando o fenômeno 

religioso a partir da relação: culturas-tradições religiosas. 

 O Ensino Religioso, enquanto disciplina da área de Educação Religiosa, 

enquadra-se no padrão comum a das outras áreas do conhecimento, ou seja, tem: 

-objeto de estudo: o fenômeno religioso; 

-conteúdo próprio: conhecimento religioso como as invariantes culturas e tradições 

religiosas, teologias, textos sagrados, ritos, ethos. 

  
12.9 - Filosofia/Sociologia 

 

À primeira vista, entendemos a filosofia como algo enigmático, profundamente 

abstrato e distante da realidade. Essa visão da filosofia decorre dos complexos 

trabalhos de pensadores que, ao longo da história, refletiram e buscaram diferentes 

respostas sobre questões que continuamente fazemos ao longo de nossa existência. 

Indagações sobre o conhecimento, sobre os valores, sobre a natureza, sobre a 

beleza, sobre o homem.  

Essas inquietações decorrem da necessidade que todo ser humano tem de 

compreender o significado do mundo e de si mesmo. Na busca dessa compreensão 

criamos novos significados, questionando e tecendo uma teia de relações cada vez 

mais abrangentes que nos indiquem respostas, mesmo que provisórias.  

Desta forma, o primeiro passo para a filosofia é a inquietação que conduz ao 

questionamento. O objeto da filosofia é a reflexão, o movimento do pensamento que 

nos permite recuar, nos distanciarmos dos fatos aparentemente banais para 

buscarmos seus fundamentos. 

Se for verdade que continuamente refletimos, nem sempre refletimos com 

radicalidade, ultrapassando as fronteiras da superficialidade para buscarmos as 

raízes de nossa forma de pensar e agir no mundo. A reflexão radical requer um 

caminho que nos garanta esse aprofundamento, ela deve ser organizada, ciente dos 

princípios e dos objetivos que almeja. Radicalidade, sistematização e abrangência 



 

são as marcas da Filosofia que nasce da experiência humana, da tentativa do ser 

humano de compreender a si mesmo e tudo que o cerca, valendo-se da autonomia 

da razão para criar e recriar conscientemente o mundo em que vivemos. 

A complexidade da filosofia está na enigmática e surpreendente aventura de 

idéias que nos identifica e nos diferencia de outros seres. Portanto, a filosofia está 

presente na ciência, na arte, no mito, na religião, no cotidiano. Embora possamos 

afirmar que a filosofia esteja presente nas diversas manifestações do humano, ela 

não se confunde com nenhuma dessas formas de conhecimentos específicos, mas 

as fundamenta. Essa busca de fundamentos faz da história da filosofia uma história 

sem fim, porque diz respeito a todos em todas as épocas.  

O pensar é recurso humano imprescindível, tanto para a produção de 

explicações, quanto para a constituição dos sentidos. Exercitá-lo, no enfrentamento 

das questões envolvidas na busca da construção de significados, pode resultar no 

seu próprio aprimoramento. 

A participação produtiva dos alunos exige comportamentos e atitudes de 

cooperação, respeito mútuo, interesse por objetivos comuns, avaliação crítica, que 

são, dentre outros, elementos importantes para o exercício democrático na 

sociedade. A ocupação dos espaços da cidadania requer das pessoas tais 

comportamentos e atitudes que podem decorrer ou ser reforçados quando se 

aprende desde cedo: 

� A respeitar os pontos de vista dos outros;  

� Que o próprio ponto de vista tem o mesmo valor e peso do dos outros;  

� A respeitar a vez dos outros e a exigir respeito pela própria vez;  

� A respeitar regras combinadas;  

� Que as regras podem ser discutidas e modificadas, mas que são necessárias 

para a vida em comum;  

� Que todos somos iguais;  

� Que todos somos igualmente dignos de respeito.  

Tais aprendizados são elementos éticos necessários às relações sociais e o 

domínio dos mesmos, só é possível, no seu exercício prático acompanhado da 

atenção intelectual que o examina cuidadosamente. 



 

Tudo o que é feito é pensado e repensado crítica e criativamente possibilitando 

pesar (ponderar) justificativas, motivos e possíveis conseqüências. Quando se 

pondera, responde-se: torna-se responsável. A reflexão gera a independência. 

Independência cultural necessária à formação do cidadão consciente dos seus 

direitos civis, políticos e sociais e primordial para uma educação emancipadora. 

No entanto, é preciso considerar que as ações se fundamentam num exercício de 

reflexão capaz de estabelecer relações entre o indivíduo e o mundo alicerçadas em 

raízes profundas dispersas na multiplicidade de informações. O contato com essas 

raízes se faz pela filosofia e pelo pensar consciente das relações que estabelece. É 

a trama do tecido que se esconde atrás de estampas que permitirá a construção de 

novas teias do pensar e do agir. 

O Ensino de sociologia adotado pelo CEJLA é importante para o resgate da 

cidadania e objetivada. Essa disciplina deve contribui para isso na medida em que 

fornece informações acerca da estrutura e das relações sociais e cria um espaço 

privilegiado para discussões que nem sempre se fazem presentes na escola 

O conhecimento sociológico beneficiará nosso educando na medida em que lhe 

permite uma análise mais acurada da realidade que o cerca e na qual está inserido. 

Mais que isto, a sociologia constitui contribuição decisiva para a formação da pessoa 

humana, já que nega o individualismo e demonstra claramente nossa dependência 

em relação ao todo, isto é, à sociedade na qual estamos inseridos. O conhecimento 

sociológico é mais profundo e amplo do que a simples formação técnica – 

representa uma tomada de consciência de aspectos importantes da ação humana e 

da realidade na qual se manifesta. Adquirir uma visão sociológica do mundo 

ultrapassa a simples profissionalização, pois, nos mais diversos campos do 

comportamento humano, o conhecimento sociológico pode levar a um maior 

comprometimento e responsabilidade para com a sociedade em que vivemos.  

Mais que desvelar os chamados “problemas sociais” ou de ensinar um elenco 

sem fim de conceitos, o desenvolvimento da percepção sociológica é de 

fundamental importância. A sociologia atua contra a mentalidade individualista do 

homem moderno. Foi com o advento da modernidade e a formação das sociedades 

capitalistas que a ideologia individualista se constituiu em ideologia hegemônica, 

fornecendo a base para as representações ainda vigentes sobre o indivíduo, as 

relações ou interações humanas ou a política.  



 

Somente com o devido distanciamento de nossa própria sociedade e por meio de 

um olhar comparativo nossos alunos podem perceber que sua visão de mundo é 

mais uma entre tantas outras igualmente legítimas, resultantes do fato de que outros 

homens, de distintos lugares e tempos, organizam-se e vivem de maneiras 

diferentes da nossa. Talvez aí esteja a grandeza do estudo e ensino da sociologia: 

rasgar os véus das representações sociais e compreendê-las sob uma nova ótica, 

elas próprias como produtos sociais. 

A percepção sociológica não é fruto tão somente do conhecimento cognitivo de 

teorias sociais, pois se dá por meio do olhar e do ouvir, mas não de um olhar e um 

ouvir quaisquer, porém educados de um modo todo especial.  Um olhar e um ouvir 

disciplinados pelo quadro teórico-conceitual e pela experiência em campo que 

podemos incentivar nossos alunos a realizá-las sempre. Promover o contato 

cognitivo do aluno com o pensar sociológico ainda que, na medida do possível, por 

meio da organização de algumas possibilidades de experiência com pesquisa. 

Mais que discorrer sobre uma série de conceitos, a disciplina de sociologia do 

CEJLA busca contribuir para a formação humana na medida em que proporcione a 

problematização da realidade próxima dos educandos a partir de diferentes 

perspectivas, bem como pelo confronto com realidades culturalmente distantes. 

Trata-se de uma apropriação, por parte dos educandos, de um modo de pensar 

distinto sobre a realidade humana, não pela aprendizagem de uma teoria, mas pelo 

contato com diversas teorias e com a pesquisa sociológica, seus métodos e seus 

resultados.  

Nesse sentido, o objetivo do nosso ensino de sociologia como, é proporcionar a 

aprendizagem do modo próprio de pensar de uma área do saber aliada à 

compreensão de sua historicidade e do caráter provisório do conhecimento – 

expressões da dinâmica e complexidade da vida. Ensinar sociologia é, antes de 

tudo, desenvolver uma nova postura cognitiva no indivíduo. 

 

12.10 - Química/Física 

 
 “... o conhecimento químico e físico não deve ser entendido como um conjunto de 

conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma construção da mente 

humana em contínua mudança.” 



 

Partindo dessa premissa o ensino de química e física devem mudar no 

sentido de desmistificar o conhecimento científico, interligando-o com o que está a 

sua volta, as causas e as conseqüências dos fenômenos químicos e físicos nas mais 

diversas áreas e no mundo real. Como sabemos a curiosidade é eminentemente 

humana e natural, é o anseio de saber, de conhecer para melhor viver, ou conviver, 

com o mundo. 

A acumulação de saberes não forma o ser social crítico, cidadão, trabalhador 

e estudante, atuante, formado e formador em uma democracia. Uma cabeça bem 

cheia representa o acumulo de saber sem mobilidade, sem sentido ou utilidade, a 

cabeça bem feita é aquela que dá significado aos saberes, lhes dá a dinamicidade, e 

confere-lhes a utilidade que estes devem ter, somente assim poderá dizer-se que 

houve aprendizagem, quando o conhecimento tem aplicabilidade prática, 

desenvolvida através do raciocínio. A memorização indiscriminada de símbolos, 

fórmulas e nomes de substâncias não contribui para a formação de competências e 

habilidades desejáveis no Ensino Médio. 

Temos que superar estas posturas e construir, na tensão dos nossos limites e 

possibilidades, uma prática pedagógica auto-consciente articulada com projetos 

educacionais e sociais críticos.  Visando a plena apreensão e o desenvolvimento 

crítico e dinâmico do saber, ou conhecimento elaborado, global, utilizaremos os 

temas transversais, significando estes últimos a utilização de temas gerais como 

problematizadores na mediação dos saberes do senso comum de todos em prol da 

construção do conhecimento científico, assim os temas transversais nos ajudará a 

cumprir o nosso papel de formar alunos(as)-cidadãos(ãs), fazendo o caminho 

inverso ao que vem sendo feito sem surtir efeito, ao invés de partirmos do específico 

para a compreensão do geral, partimos do geral para não somente entender o 

específico como entender sua inserção no universo global, geral. 

Praticar um ensino contextualizado, onde a química e a física estão 

relacionadas com o cotidiano dos alunos, respeitando-se o meio onde estão 

inseridos, visando à formação do cidadão, com os conhecimentos necessários para 

o exercício de seu senso crítico, faz a sua participação na sociedade mais efetiva, 

enquanto cidadão, e com isto trás uma maior relevância destas duas disciplinas. 

            Pretendemos constituir nosso trabalho como um espaço, possibilidade, capaz 

de explicitar um ser humano como produtor e produto das circunstancias sociais e 



 

materiais que desenvolvam o caráter de ser real, ser que é a síntese de múltiplas 

determinações, portanto, ser concreto. 

 

12.11 - Língua Estrangeira Moderna Inglês/Espanhol 

  

É essencial, pois, entender-se a presença das Línguas Estrangeiras 

Modernas inseridas numa área, e não mais como uma disciplina isolada no currículo. 

As relações que se estabelecem entre as diversas formas de expressão e de acesso 

ao conhecimento justificam essa junção. Não nos comunicamos apenas pelas 

palavras; os gestos dizem muito sobre a forma de pensar das pessoas, assim como 

as tradições e a cultura de um povo esclarecem muitos aspectos da sua forma de 

ver o mundo e de aproximar-se dele.  

Assim, as similitudes e diferenças entre as várias culturas, a constatação de 

que os fatos sempre ocorrem dentro de um contexto determinado, a aproximação 

das situações de aprendizagem à realidade pessoal e cotidiana dos estudantes, 

entre outros fatores, permitem estabelecer, de maneira clara, vários tipos de 

relações entre as Línguas Estrangeiras e as demais disciplinas que integram a área. 

Numa perspectiva interdisciplinar e relacionada com contextos reais, o 

processo ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras adquire nova configuração 

ou, antes, requer a efetiva colocação em prática de alguns princípios fundamentais 

que ficaram apenas no papel por serem considerados utópicos ou de difícil 

viabilização. 

Embora seja certo que os objetivos práticos — entender, falar, ler e escrever 

— a que a legislação e especialistas fazem referência são importantes, quer nós  

pretendemos e acentuar  o caráter formativo intrínseco à aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras não pode ser ignorado. Torna-se, pois, fundamental, conferir ao ensino 

escolar de Línguas Estrangeiras um caráter que, além de capacitar o aluno a 

compreender e a produzir enunciados corretos no novo idioma, propicie ao aprendiz 

a possibilidade de atingir um nível de competência lingüística capaz de permitir-lhe 

acesso a informações de vários tipos, ao mesmo tempo em que contribua para a sua 

formação geral enquanto cidadão. 

Nessa linha de pensamento, deixa de ter sentido o ensino de línguas que 

objetiva apenas o conhecimento metalingüístico e o domínio consciente de regras 



 

gramaticais que permitem, quando muito, alcançar resultados puramente medianos 

em exames escritos. Esse tipo de ensino, que acaba por tornar-se uma simples 

repetição, ano após ano, dos mesmos conteúdos, cede lugar, na perspectiva atual, 

que tem como princípio geral levar o aluno a comunicar-se de maneira adequada em 

diferentes situações da vida cotidiana. 

É fundamental atentar para a realidade como o CEJLA busca também a 

formação para o mundo do trabalho, daí não poder ser ignorado o contexto que o 

mínimo de domínio lingüístico é exigido, na medida em que, no Brasil atual, é de 

domínio público a grande importância que o inglês e o espanhol têm na vida 

profissional das pessoas. Torna-se, pois, imprescindível incorporar as necessidades 

da realidade ao currículo escolar de forma a que os alunos tenham acesso, no 

Ensino Médio, àqueles conhecimentos que, de forma mais ou menos imediata, serão 

exigidos pelo mercado de trabalho. 

Ao pensar-se numa aprendizagem significativa, é necessário considerar os 

motivos pelos quais é importante conhecer-se uma ou mais línguas estrangeiras. Se 

em lugar de pensarmos, unicamente, nas habilidades lingüísticas, pensarmos em 

competências a serem dominadas, talvez seja possível estabelecermos as razões 

que de fato justificam essa aprendizagem como o desenvolvimento das 

competências: 

� Saber distinguir entre as variantes lingüísticas. 

� Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação. 

� Escolher o vocábulo que melhor reflita a idéia que pretenda comunicar. 

� Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em 

razão de aspectos sociais e/ou culturais. 

� Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, 
agir e sentir de quem os produz. 

 
Portanto, se considerarmos que são essas as competências a serem 

alcançadas ao longo dos três anos de curso, não mais poderemos pensar, apenas, 

no desenvolvimento da competência gramatical: torna-se imprescindível entender 

esse componente como um entre os vários a serem dominados pelos estudantes. 

Afinal, para poder comunicar-se numa língua qualquer não basta, unicamente, ser 

capaz de compreender e de produzir enunciados gramaticalmente corretos. E 

preciso, também, conhecer e empregar as formas de combinar esses enunciados 



 

num contexto específico de maneira a que se produza a comunicação. Em outras 

palavras, é necessário, além de adquirir a capacidade de compor frases corretas, ter 

o conhecimento de como essas frases são adequadas a um determinado contexto. 

 

 

13 – CURRICULO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Objetivo do Curso 

 
O ensino fundamental tem como objetivo proporcionar ao aluno até o fim do 

curso o domínio da leitura, escrita e cálculo, a compreensão do ambiente natural, 

social, político, cientifico e ético. O ensino fundamental na educação básica tem 

ainda como objetivo levar o aluno a adquirir conhecimentos, habilidades e formação 

de atitudes e valores que leve ao fortalecimento da família desperte seus 

sentimentos de solidariedade e tolerância. 

 

Justificativa 

 
A nossa justificativa encontra-se no detalhamento da proposta pedagógica 

desta instituição de ensino bem como em nossa experiência adquirida no decorrer 

do tempo na área educacional onde estamos em parceria com a comunidade 

exercendo o nosso papel de educador. Esta instituição de ensino fundamental a 

aplicação e execução de um plano de ensino que pretende ao final o 

desenvolvimento integral de alunos sua formação para o exercício pleno da 

cidadania. 

 

Temas Transversais 

�  Ética 

� Ética e sociedade 

� Ética e moral 

� Ética e cidadania 

� Pluralidade cultural 



 

� Respeito mútuo – justiça – diálogo – solidariedade – participação social – 

participação política – educação – direitos e deveres humanos e do cidadão – 

a diversidade sócio cultural – violência – tráfico de drogas – tráfico de 

crianças – preconceito cultural. 

 

�  Saúde e Orientação Sexual 

� Bons hábitos – sexualidade na infância e adolescência – prevenção à 

gravidez precoce – prevenção às doenças sexualmente transmissíveis – 

prostituição infantil – assédio sexual – aborto – esterilizações – preconceito 

sexual - prevenção ao uso de drogas 

 

�  Meio Ambiente 

� Sociedade ambiental – política ambiental – mortalidade infantil – as relações 

com a natureza – violência ambiental – a indústria e o meio ambiente. 

 

� Trabalho e Consumo 

� Direitos do trabalhador – exploração infantil – exploração do trabalhador – 

exploração da mulher – os meios de comunicação. 

 

13.1 - Síntese Curricular do Ensino Fundamental 

 
Língua Portuguesa  

 
Objetivos 

 
�  Abrir espaço para que o educando se integre às várias áreas de 

conhecimento, contextualizando-o ao ambiente em que vive. 

� Oportunizar ao educando diversas leituras de mundo e sua interpretação, 

bem como a percepção das mudanças da cultura, nos aspectos de ver e 

sentir o mundo; preocupando-se com a formação de valores e padrões de 

conduta do mesmo, alertando-o para temas de importância social de forma 

consciente e crítica. 

 



 

Matemática  

 
Objetivos 

  
� Proporcionar a formação integral do educando, fazendo com que esse venha 

a ser crítico e consciente, adquirindo autonomia na resolução de situações 

diversas. 

 
Geografia  

 
Objetivos 

 
� Propiciar ao educando a leitura e compreensão do mundo, bem como o 

estudo da natureza e a atuação do homem como agente transformador do 

espaço rural e urbano. Usando instrumentos cartográficos e tecnológicos 

como meio de localização e compreensão do espaço. 

História  

 
Objetivos 

 
� Compreender o processo histórico na sua totalidade, relacionando as 

estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais das diferentes épocas 

históricas; compreender a si mesmo como ser histórico integrado na 

sociedade bem como o seu papel de sujeito e não objeto social. 

 
Ciências  

 
Objetivos 

 
� Compreender através de atividades contextualizadas e interdisciplinares o 

meio ambiente e sua degradação, bem como conhecer os seres vivos e o 

planeta terra (e sua diversidade cultural) numa perspectiva histórica cultural 

tendo o homem como sujeito de transformação capaz de criar meios 

tecnológicos para sua sobrevivência e ou mesmo adaptação. 

 



 

Língua Estrangeira Moderna - Inglês  

 
Objetivos 

 

� Proporcionar ao aluno a possibilidade de atingir um nível de competência 

lingüística capaz de permitir-lhe ter acesso a informações de diversos tipos, 

ao mesmo tempo em que contribuímos para sua formação geral enquanto 

cidadão crítico-consciente; 

� Conhecer as estruturas gramaticais aliadas a um vocabulário amplo, 

juntamente com as noções de estratégia de leitura; 

� Familiarizar o aluno com outra cultura, propiciando sua interação num mundo 

globalizado. 

 
Educação Artística  

 
Objetivos 

 
� Despertar o educando para o sentido estético e para a função da obra de 

Arte, nas suas mais diversas manifestações; 

� Utilizar as diferentes linguagens: verbal, corporal, gráfica e plástica para 

produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das 

produções culturais em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes 

intenções e situações de comunicação; 

� Expressar e saber comunicar-se em Artes, mantendo uma atitude de busca 

pessoal ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a 

sensibilidade e a reflexão ao realizar produções artísticas; 

� Observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e 

curiosidade, exercitando a discussão, indagando, argumentando e apreciando 

arte de modo sensível. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Educação Física  

 

Objetivos 

 
� Proporcionar atividades corporais que despertem e concretizem nos alunos 

conhecimentos e vivências, globalizando o físico, a moral, o social e o 

espiritual para que possam contribuir para a formação de cidadãos 

conscientes, críticos, cooperativos, solidários e justos. 

� Estimular a capacidade de expressão individual, em meio a movimentos 

criativos, resgatando nos alunos as competências sociais e o verdadeiro 

significado dos valores éticos e morais. 

 
 
Ensino Religioso  

 
 Objetivos 

 

� Compreender o fenômeno religioso para que seja capaz de viver de forma 

solidária e fraterna, respeitando a tradição religiosa e liberdade de expressão, 

como orientadora das crenças, normas e atitudes éticas dos fiéis. 
� Conhecer melhor o fenômeno religioso, estendendo a sua própria busca do 

transcendente; 

� Contribuir para formação integral do educando afim de que sejam capazes de 

viver uma sociedade múltipla e complexa respeitando as diversidades 

culturais, religiosas e políticas; 

� Compreender as práticas religiosas e os mistérios de diferentes religiões; 

� Compreender a evolução das estruturas religiosas nas organizações 

humanas; 

� Desenvolver no educando a capacidade de valorizar a pluralidade cultural 

religiosa local, religiosa, nacional e universal. 

 

 

 



 

Música  

 
 Objetivos 

 

� Saber classificar músicas em eruditas e populares; 
� Compreender os conceitos musicais e suas aplicabilidades; 
� Identificar solfejos e ritmos diversos; 

� Experimentar e interpretar os diferentes conteúdos musicais; 

� Compor e interpretar diferentes produções sonoro-musicais. 

 

13.2 - Currículo Mínimo do Ensino Fundamental 

 

13.2.1 - Currículo Mínimo para o 6º ano 

 
Língua Portuguesa  

 
- Leitura e análise de textos literários 

- Estrutura de diferentes gêneros textuais 

- Vocabulário 

- Reestruturação de textos 

- Coesão e coerência 

- Argumento e contra-argumento 

- Pontuação 

- Linguagem verbal e não-verbal/Regionalismo/Estrangeirismo 

- Fonemas/letras e sílabas 

- Classes gramaticais 

- Substantivo – flexão 

- Emprego dos artigos 

- Adjetivo anteposto e posposto ao substantivo 

- Sinônimos - antônimos 

- Enumeração 

- Pronomes – classificação 

- Tempo verbal 



 

- Advérbios 

- Grau de formalidade 

- Concordância (sujeito e predicado) 

- Período simples 

- Discurso direto e indireto 

- Mudança de registro (formal p/ informal e vice-versa) 

  
Matemática  

 
-Sistema de numeração  

� Decimal 

� Romano 

-Números Naturais 

� Representação 

� Operações 

� Resolução de Problemas 

-Divisibilidade  

� Critérios de divisibilidade 

� Números primos 

� MDC 

� MMC 

� Resolução de problemas 

-Números racionais 

� Representação 

� Operações 

� Resolução de problemas 

� Representação decimal e operações 

-Sistema métrico decimal 

- Introdução à Geometria 
 
Geografia  
 
- Espaço e tempo 

-Tempo e a natureza 

- Orientação 



 

- Localização 

- Cartografia 

- A natureza e o trabalho humano 

- A natureza e a preservação 

- O mercado consumidor e a sociedade de consumo 

- O aproveitamento econômico do espaço e o meio ambiente 

- Revoluções industriais: impactos nas sociedades e na natureza 

- A agropecuária e as condições ambientais 

- O extrativismo mineral e  o meio ambiente 

 

História  

 
- Em busca do passado 

� O tempo e o espaço 

� Os sujeitos da história 

- A origem da humanidade 

- Divisão da história e as grandes conquistas 

� Períodos históricos 

� Subdivisão dos períodos históricos  

- Os primeiros habitantes da América - descobertas arqueológicas no Brasil 

- Agricultura, vilas, cidades - crescente fértil 

- As primeiras civilizações da antiguidade  

� Mesopotâmia 

� O Egito Antigo 

- Persas, Fenícios e Hebreus 

- As civilizações orientais  

� Índia 

� China 

- As civilizações da Antiguidade Clássica 

� Grécia 

� Roma 

- O Império Bizantino 

- O Império Islâmico 

 



 

 Ciências  

 
- O ambiente e a vida 

- Ecossistema 

- O ar e o meio ambiente 

- A água e o meio ambiente 

- O solo e o meio ambiente 

- Doenças relacionadas com a água 

- Doenças relacionadas com o solo 

- Doenças relacionadas com o ar 

- Recursos naturais e o meio ambiente 

 
 
Língua Estrangeira Moderna - Inglês  

 
- Identification of the Linguage – Língua Estrangeira Moderna Inglês 

- Globalization of the linguage (world)   

- Apresentation – Importância da Atualidade 

- Personal Pronouns (subject and adjective- me and you) 

- Verb to be – (affirmative- negative- interrogative forms- am/are/is) – simple present 

tense 

- Demonstractives pronouns – (singular and plural- this/these/that/those) 

- Definite and indefinite articles ( a, an/the) 

-Cardinal numbers (1-20) 

- Titles – (mr, ms, miss) 

- Ordinal numbers (1-10) 

- Prepositions - (in, on, under, behind, in front of, over, etc) 

- Texts – (vocabularies) 

- Verb can – Expressing ability (affirmative- negative- Interrogative forms) 

- Simple Present (main forms – regulars- affirmative form) 

- Simple Present (main forms – regulars- negative- interrogative- affirmative form) 

- Cardinal numbers (1 – 50) 

- Ordinal numbers (1 – 20) 

- Texts 

- Vocabularies 



 

- Nouns 

- Imperative – (ordinary commands used in classroom: sit down open your books, 

look at the    blackboard/picuture etc.) 

- Interrogative words: what, where, what, who, which 

- Verb There To Be – (Affirmative- Negative- Interrogative forms) 

- Short answers – (verb there to be) 

-Some/any – (affirmative – negative- interrogative forms) 

- A lot of – How many – many – How much/much Little/Few) 

- Affering/refusing expressions 

- Cardinal numbers (1- 100) 

- Vocabularies 

- Texts 

- Colors - Fruits 

- Days of weik – Months of the year 

-Times – (ó clock – a quarts – half – past) 

- Plural of nouns – (rulers) 

-Verb To Have – Simple Present (Affirmative- Negative- Interrogative forms) 

- Possessive Forms (‘s /of) 

- Dates 

- Position of Adjectives 

-Seasons of the year 

- Texts 

- Vocabularies 

- Prepositions- (on/in/at/until- in dates) 

- Nationalities 

- Questions and answers about the lime 

- Adverbs of Frequency 

- Present Continuous Tense – (Affirmative, Negative, Interrogative forms) 

- Use of the “But (as a linking word) 

- Greeting 

 
 
 
 
 



 

Educação Artística  

 
- Arte Abstrata: 

� Linha 

� Ponto 

� Cor 

� Simetria e Assimetria 

� Letras e números 

� Folclore 

 

- Impressionismo: 

� Primeiro e Segundo Planos 

� Reprodução, Ampliação e Redução 

� Tangram 

� Confecção de cartazes 

� Dramatização (Teatro) 

 
Educação Física  

 
- História da Educação Física Mundial e no Brasil 

- Como são realizados os movimentos 

- Propriedades dos músculos 

- Benefícios da Educação Física 

- Jogos recreativos, aulas recreativas e jogos pré-desportivos 

- Ginástica Escolar 

- Aquecimento muscular, alongamento e relaxamento 

- O Atletismo  

� Conceito e principais provas 

- O Basquetebol 

� Histórico 

� Considerações 

� Fundamentos: Recepção, passe ou drible e arremesso 

� A quadra de basquetebol 

- O Handebol 



 

� Histórico 

� Considerações 

� Fundamentos: Recepção, passe, drible e arremesso 

� A quadra de handebol 

- O Futsal 

� Histórico 

� Considerações 

� Fundamentos: recepção, passe, condução e chute 

� A quadra de futsal 

- O Voleibol 

� Histórico 

� Considerações 

� Fundamentos: posição de expectativa, saque, toque e manchete 

� A quadra de voleibol 

 
 
Ensino Religioso  

  
- Idéia do transcendente 

� Campanha da Fraternidade 

� A construção da idéia do transcendente  

o Tempo 

o Espaço 

- Função política das ideologias religiosas 

� O povo da Bíblia e a procura do Criador 

� Sistema de valores 

� Práticas religiosas e mistérios 

- Revelação: 

� As verdades sagradas 

� A autoridade do discurso religioso 

- A criação do mundo: 

� Deus Criador do Universo 

� O homem obra prima da Criação 



 

� O homem - seus direitos e deveres morais, éticos e preservação desse 

universo 

 

Música  

  
Parâmetros do Som/musicas 

� Conceito de musica 

� Propriedades do som 

� Altura 

� Duração 

� Intensidade 

� Timbre 

� Propriedades da música: melodia, ritmo e contraponto 

 

- Formas de registro, estruturação e arranjo 

� Notação musical – notas, pautas e claves; 

� Figuras – valores e representações; 

� Valores negativos – pausas; 

� Notas na clave de sol e fá; 

� Células rítmicas pequenas e diversas; 

� Ritmos brasileiros – samba, bossa nova, forró, axé e outros 

� Compassos simples e compostos; 

� Desenvolvimento de instrumentos de percussão; 

� Tom e semitom; 

� Modelo de escala maior e menor; 

� Noções de intervalos simples; 

� Fermata, sinais de repetição e ligaduras; 

� Solfejo; 

� Ditado musical 

- Eixo temático: Lugares 

 

 

 



 

13.2.2 - Currículo Mínimo para o 7º ANO 

 
Língua Portuguesa  

 
-Vocabulário 

-Leitura e análise de textos literários 

- Coesão lexical 

- Estrutura de diferentes gêneros textuais 

- Pontuação 

- Concordância nominal e verbal 

- Função das classes de palavras 

- Sujeito e predicado 

-Mudança de foco narrativo 

- Mudança de registro (formal p/ informal e vice-versa) 

- Argumento e contra-argumento 

- Transformação do período simples em composto 

- Aposto - vocativo 

- Verbos haver e existir/ ter e vir 

- Parônimos 

- Impessoalização de texto 

- Morfossintaxe 

 
Matemática  

 
-Conjunto dos números inteiros  

� Representação 

� Operações 

� Resolução de situações-problemas 

- Números Racionais Relativos 

� Representação 

� Operações 

- Equações do 1° Grau 

� Linguagem dos símbolos 

� Igualdade 



 

� Resolução 

� Sistema de equações 

- Inequações de 1º grau 

- Proporções 

� Razão 

� Proporção 

� Regra de Três (simples e composta) 

� Porcentagem e Juros simples 

- Ângulos 

� Medidas e operações 

� Ângulos Especiais.                                                                          

 
Geografia  

 
- A produção do Espaço Geográfico Brasileiro 

- A construção do Espaço Geográfico Brasileira 

- A apropriação do Espaço Geográfico indígena brasileiro 

- O Brasil indígena – marcado por relações conflitantes e algumas harmoniosas 

- Regionalização Brasileira – seus critérios 

- Região Nordeste 

- Região Sudeste 

- Região Sul 

- Região Norte 

- Região Centro-Oeste 

- Sociedade Agrária para a urbano-industrial (mudanças na economia e no espaço 

geográfico) 

- Território brasileiro e as condições ambientais 

- Domínios morfoclimáticos 

- População brasileira 

 

História  

 
- O Feudalismo na Europa 

- O Império Carolíngio 



 

- A Igreja Medieval – As cruzadas 

- O surgimento das cidades e comércios 

- As grandes navegações 

� Formação das monarquias nacionais 

� Busca de novos caminhos 

- A conquista da América - O impacto da conquista 

- A administração colonial portuguesa na América  

� Economia colonial (pau-brasil/ cana-de-açúcar) 

� Formação da sociedade 

- O Renascimento 

- Reforma e Contra-Reforma 

 
Ciências  

 
- Os seres vivos e suas características 

� Classificando os animais vertebrados: 

� Mamíferos 

� Aves 

� Anfíbios 

� Répteis 

� Peixes 

- Classificando os animais invertebrados: 

� Equinodermos 

� Artrópodes 

� Moluscos 

� Anelídeo 

-As plantas: 

� Diversidade das plantas 

� Órgãos vegetativos e reprodutivos 

� Criptógamos 

-Fungos e protistas: 

- Monera 

- Vírus 

 



 

Língua Estrangeira  Moderna – Inglês  

 
-Identification of the Language: Língua Estrangeira Moderna Inglês 

- Globalization of the Language: world 

- Apresentation- Importância na Atualidade 

- General review (contents of the fiveth) 

-Texts 

-Vocabularies 

- Nouns 

-Verbs (mains) 

- Numbers from 21 to 100 + Time 

- Present continuous (Progressive) – Affirmative- Negative- Interrogative 

- Contries + Nationalities 

- Countable/ uncountable nouns (a little a fex- some- a lot of- any- many- much) 

- Imperative Foms – affirmative – Negative- Simple Present 

- Dialogues - Plays 

- Expressions - (with-who-what) 

- Short an Long answers 

- Some/ any- (Affirmative- Negative- Interrogative) 

-Texts 

- Vocabularies 

- Nouns 

- Immediate Future 

- Days of the week (on, at, next) 

- Seasons of the year 

- Let’s - To Have, no, too 

- Verb To Be: Present and Past Tense 

- Verb There To Be:  Present and Past Tense 

-  Interrogative words 

- Verb to Have: Present x Past Tense 

- Plural of nouns: I and II 

-Prepositions I 

- Genitive case 

- Prepositions II 



 

- Possessives x Adjectives 

- Verb To do (Meg and  Interg.) 

- Object Pronoun 

- Months of years 

- Verb To like and can 

- Adverbs of Frequency 

- Verbs         list 

- Can/could  (Affirm.Neg.Interg.) 

- Body Parts 

- Comparatives x superlatives 

- Wich x who 

- Adjectives 

- Review 

- Future (will) 

- Auxiliars: Do/Does/Did 

 
Educação Artística  

 
-Arte Abstrata: 

 - Desenho 

 - Cor 

 - Sombra e Luz 

 - História em quadrinhos 

 - Releitura 

 - A semana de 22 e o Movimento Modernista: 

  - Perspectiva 

 - Escultura e Modelagem 

 - Arte Linear 

 - Tangram 

 - Mosaico bizantino: 

 -Mosaico 

- Ilustração de texto 

- Teatro 

 



 

Educação Física  

 
- Benefícios da Educação Física, controle de peso e cálculo de índice de massa 

corporal. 

- Ginástica Escolar, jogos recreativos, pré-desportivos e aulas recreativas. 

- Considerações sobre os desportos individuais e coletivos. 

- O atletismo: corridas de velocidade, corridas de revezamento, salto em distância 

- O Basquetebol 

� Fundamentos: Revisão de Recepção, passe, Condução ou drible e 

arremesso. 

� Noções de fundamentos: Controle do corpo, mudança de direção, parada 

brusca e manejo de bola. 

� Regras e penalidades do basquetebol 

� Posições dos jogadores. 

� Sinais de arbitragem 

- O Handebol 

� Fundamentos: Revisão de Recepção, passe, drible e arremesso com apoio. 

� Fundamentos: Controle do corpo, mudança de direção, manejo de bola, 

arremesso com trifásico e passes de punho e pronação. 

� Regras e penalidades do handebol 

� Posições dos jogadores 

� Sinais de arbitragem 

- O Futsal 

� Fundamentos: Revisão de Recepção, passe, condução e chute. 

� Fundamentos: Domínio e condução de bola, passes em relação a trajetória e 

chute em relação a trajetória e execução. 

� Regras e penalidades do futsal. 

� Posições dos jogadores. 

� Sinais de arbitragem 

 

- O Voleibol 

� Fundamentos: Revisão de posição de expectativa, saque por baixo, toque de 

frente e manchete de frente. 



 

� Fundamentos: saque por cima tipo tênis, toque de costas, manchete de 

costas e inversa. 

� Regras de penalidades do voleibol. 

� Posições dos jogadores 

� Sinais de arbitragem 

 
Ensino Religioso  

  
- Evolução das estruturas religiosas nas organizações humanas: 

� A estruturação do mundo social e pessoal a partir da experiência e da 

tradição religiosa. 

- Contexto cultural dos textos sagrados: 

� A construção cultural da palavra sagrada no tempo e no espaço. 

� Jesus nos diz – Amar a Deus é o sentimento maior. 

� Só ama verdadeiramente a Deus quem ama o próximo. 

� Jesus, Salvador enviado de Deus. 

 - Vida e Morte de Jesus: 

� Infância, vida pública, morte e Ressurreição de Jesus. 

Música  

  
Parâmetros do Som/musicas 

� Conceito de musica 

� Propriedades do som 

� Altura 

� Duração 

� Intensidade 

� Timbre 

� Propriedades da música: melodia, ritmo e contraponto 

 

- Formas de registro, estruturação e arranjo 

� Notação musical – notas, pautas e claves; 

� Figuras – valores e representações; 

� Valores negativos – pausas; 

� Notas na clave de sol e fá; 



 

� Células rítmicas pequenas e diversas; 

� Ritmos brasileiros – samba, bossa nova, forró, axé e outros 

� Compassos simples e compostos; 

� Desenvolvimento de instrumentos de percussão; 

� Tom e semitom; 

� Modelo de escala maior e menor; 

� Noções de intervalos simples; 

� Fermata, sinais de repetição e ligaduras; 

� Solfejo; 

� Ditado musical 

- Eixo temático: Trajetos 

 

13.2.3 - Currículo Mínimo para o 8º ANO  

 
Língua Portuguesa  

 
- Revisão de classes das palavras:  

� Transitividade verbal 

- Funções sintáticas: 

� Sujeito(Tipos) 

� Predicado (Tipos) 

� Complementos verbais(objeto direto e indireto) 

� Complemento nominal 

� Agente da Passiva 

� Predicativo do sujeito 

� Predicativo do objeto 

� Adjunto Adnominal 

� Adjunto adverbial 

- Estudo do Período simples 

- Estudo do Período composto 

- Vozes verbais 

- Elementos coesivos: Conjunções e pronomes 

- Dificuldades ortográficas: 

- Pontuação 



 

- Compreensão e interpretação de textos diversos 

- Análise de textos (HQ/ charge / reportagens jornalísticas) 

- Leitura de livros de contos e poemas 

- Produção Textual: 

� Narração (Discurso Direto/ Indireto- Foco Narrativo) 

� Dissertação (Argumentação-Dissertação objetiva/ Subjetiva) 

� Anúncio publicitário 

� Cartas 

� E-mail 

� Textos oficiais: carta comercial/ Relatório/ ofício. 

- Elementos textuais: ambigüidade/polissemia 

 

Matemática  

 
-Álgebra 

� Monômios: Identificação - Operações 

� Polinômios: operações com polinômios 

- Produtos Notáveis e fatoração 

-Geometria 

� Ângulos formados por Retas: 

� Ângulos e posições entre retas 

� Ângulos formados por retas paralelas e transversais  

- Triângulos: 

� Construção 

� Condição de existência 

- Quadriláteros 

 
Geografia  

 
- A geografia da diversidade de paisagens naturais e a regionalização. 

- A formação e distribuição dos continentes. 

- A diversidade étnica e cultural da humanidade. 

- Sociedade, Globalização e Regionalização. 

- Globalização e regionalização 



 

- Comércio Internacional 

- O mercado e os Blocos Econômicos 

- As bases históricas do subdesenvolvimento 

- O mundo subdesenvolvimento 

- Países subdesenvolvidos-americano, africano, asiático. 

- América Regionalização 

- Penetração capitalista européia na África e suas conseqüências. 

- Penetração capitalista européia na Ásia 

- Países asiáticos baseados na exportação de petróleo. 

 
História  

 
- A Europa do século XVII 

- A expansão territorial 

- Mineração: Revoltas e conflitos na colônia 

- O Iluminismo 

- A Revolução Industrial 

- A Revolução Francesa:  Governo napoleônico 

- A Independência dos E.U.A 

- A Independência das colônias hispano-americanas. 

- A Independência do Brasil 

- O Primeiro Reinado 

- Período Regencial 

- O Segundo Reinado 

- República Brasileira 

- Revoltas na República 

- Movimentos sociais dos trabalhadores 

- Unificação da Alemanha e da Itália 

- O neocolonialismo 

 
Ciências  

 
- Característica dos seres vivos 

- Célula 

- Tecido 



 

- Ciclo da vida 

- Esqueleto 

- Músculo 

- Órgãos do sentido 

- Coordenação: 

� sistema nervoso 

� sistema endócrino 

- Manutenção da vida: 

� Alimentos 

� Digestão 

� Respiração 

� Digestão 

� Respiração 

� Circulação 

� Defesa 

� Excreções 

- Perpetuação da espécie: 

� reprodução 

� sexualidade 

� métodos anticoncepcionais 

 
  Língua Estrangeira Moderna - Inglês  

 
- Identification of the language 

- Globalization of the language (world) 

- Apresentation – (The Language importance) 

- Texts 

- Vocabularies 

- Nouns 

- General review – (contents of the sixth) 

- Verb To Be going – (Past-affirm/Neg./Inter forms) 

- Used To 

- One/Ones 

- Possessive Pronouns 

- Verb To Be – (Past Tense- affirm./neg./inter. Forms) 



 

- Interrogatives words – (who-why-what-which-where-whose) 

- Possessive pronouns/object pronouns 

- Auxiliar – (DID) – Past Tense 

- Simple Past 

- Texts 

- Vocabularies 

- Questions Tag 

- Simple Present Tense (Affirm./Neg./Inter.forms) 

- Simple Past Tense (Affirm./Neg./Inter- forms) 

- Verbs – (Regulars x Irregulars in the Past) 

- Auxiliars (Do/does – DID) 

- Indefinites- (some-ony-much-many) 

- Conjuntions – (The most common) 

- Modal verbs –(The most common) 

- Passive voice –(simple present and simple past) 

- Present perfect tense – (Affirm./Neg./Inter. Forms) 

- The present perfect tense with (since/for) 

- Use of the must, may, should( main uses) 

- The present perfect tense with (just) 

- Texts 

- Vocabularies 

- Nouns 

- Degree of the adjectives – (comparatives/superlatives/formation) 

- Simple Past x Present Perfect Tense –(Affirm./Neg./Inter. Forms) 

- Conditional sentences – (type I) 

- Exclamations 

- Use of would 

- Reflexive pronouns 

- Relative pronouns – (who- which- that) 

- Plural of nouns – (Type II) 

- Futures – (will- going to – review) 

- Texts 

- Vocabularies 

- Modals verbs – (General features) 



 

- The linking word – (while) 

- Use of somebody/someone/something/somewhere 

- Comparatives and superlatives – (review) 

- Must expressing  dedution 

- Present Perfect Tense – (Type II) 

 
Educação Física  

 
- Objetivo e importância da atividade física 

- Propriedades dos músculos 

- Ginástica escolar e aparelhos de ginástica 

- Jogos Recreativos, pré-desportivos e aulas recreativas 

- Técnicas e táticas nos desportos individuais e coletivos 

- O atletismo: 

� a pista de atletismo 

� corrida de velocidade e com barreiras 

� corrida de meia e longa distância 

� corrida de revezamento 

- O Basquetebol: 

• Fundamentos: Revisão de Recepção, passe, condução ou drible e arremesso, 

controle do corpo, mudança de direção, parada brusca e manejo de bola. 

• Fundamentos: giro, bandeja e jump 

• Regras e penalidades do basquetebol 

• Posições dos jogadores 

• Sinais de arbitragem 

- O Handebol: 

• Fundamentos: Revisão de Recepção, passe, drible e arremesso com apoio, 

controle do corpo, mudança de direção, manejo de bola, arremesso com trifásico 

e passes de punho e pronação. 

• Fundamentos: Giro, fintas, passes especiais e arremessos de 7 m, com salto, 

queda e giro 

• Regras e penalidades do handebol 

• Posições dos jogadores 

• Sinais de arbitragem 



 

- O Futsal: 

• Fundamentos: Revisão de Recepção, passe, condução e chute, domínio e 

condução de bola, passes em relação a trajetória e chute em relação a trajetória 

e execução. 

• Fundamentos: passes em relação ao espaço, em relação a habilidade, chutes 

em relação á execução e qualidade de excelência. 

• Regras e penalidades do futsal 

• Posições dos jogadores 

• Sinais de arbitragem 

- O Voleibol: 

• Fundamentos: Revisão de posição de expectativa, saque por baixo, toque de 

frente e manchete de frente, saque por cima tipo tênis, toque de costas, 

manchete de costa e inversa. 

• Fundamentos: saques, toque, cortada e bloqueio 

• Regras e penalidades do voleibol 

• Posições dos jogadores 

• Sinais de arbitragem 

 

Ensino Religioso  

 
 - Espiritualidade 

� A vivência religiosa, elemento vital para o fiel 

� A vivência com o mistério do transcendente pelos ensinamentos, ritos e 

tradições 

- Valores 

� As exigências e qualidades éticas do procedimento humano na perspectiva da 

tradição religiosa 

� Orientação de vida nas normas, crenças e doutrinas das tradições religiosas 

- Determinação da tradição sobre a pessoa 

� Determinação da tradição religiosa em construção mental da pessoa 

- Conhecendo a Bíblia: 

� A Bíblia é uma coleção de livros. 

� A Bíblia e seus atores. 



 

� As traduções da Bíblia. 

- A divisão da Bíblia 

� o Velho Testamento 

� o Novo Testamento 

- Vida em construção: 

� Amizade 

� Cidadania 

� Vida no lar- pais e filhos 

� Drogas 

� Fome 

� Destruição do meio ambiente 

� Violência 

 
Música  

  
Parâmetros do Som/musicas 

� Conceito de musica 

� Propriedades do som 

� Altura 

� Duração 

� Intensidade 

� Timbre 

� Propriedades da música: melodia, ritmo e contraponto 

 

- Formas de registro, estruturação e arranjo 

� Notação musical – notas, pautas e claves; 

� Figuras – valores e representações; 

� Valores negativos – pausas; 

� Notas na clave de sol e fá; 

� Células rítmicas pequenas e diversas; 

� Ritmos brasileiros – samba, bossa nova, forró, axé e outros 

� Compassos simples e compostos; 

� Desenvolvimento de instrumentos de percussão; 

� Tom e semitom; 



 

� Modelo de escala maior e menor; 

� Noções de intervalos simples; 

� Fermata, sinais de repetição e ligaduras; 

� Solfejo; 

� Ditado musical 

- Eixo temático: Posicionamento 

13.2.4 - Currículo Mínimo para o 9º ANO 

 
Língua Portuguesa  

 
- Revisão de classe de palavras 

- Sintaxe 

� período simples/composto 

� colocação pronominal 

� concordância 

� regência 

- Problemas gerais da língua portuguesa 

- Figuras de linguagem 

- Leitura e interpretação textual 

- Análise de texto 

- Leitura de livros literários. 

- Produção textual: 

� Narração 

� Descrição 

� Dissertação 

� Resenha 

- Correspondência  comercial: 

� ofício 

� memorando 

- Temas transversais de 5ª a 8ª séries: 

� sexualidade 

� drogas 

� meio ambiente 

� cidadania 



 

 
Matemática  

 
- Conjunto dos números reais – Propriedades da potenciação e radiciação; notação 

científica; intervalos. 

- Equações: 

� 2° Grau 

� Irracional 

� Biquadrada 

- Situações problemas relacionados com os três tipos de equações. 

� Inequações do 2° Grau 

� Sistemas de equações do 2° grau 

� Problemas envolvendo inequações e sistemas. 

� As proporções entre medidas de segmentos. 

� A semelhança de figuras planas. 

� A trigonometria no triângulo retângulo 

� A circunferência e o círculo 

� Introdução ao estudo de funções. 

 
Geografia  

 

- Globalização e Sociedade de Consumo. 

- Revolução Tecno-Científica. 

- O espaço Geográfico e os fluxos da Globalização. 

- Modernização, Meio ambiente e cidadania 

- Problemas ambientais nas áreas urbanas e rurais 

- Acordos internacionais sobre o meio ambiente 

- Potências do Atlântico Norte, Europa Oriental e a CEI 

- Canadá 

- Estados Unidos: a potência mundial. 

- Europa Ocidental: em busca de sua integração. 

- Europa Oriental e a CEI. 

- União Européia. 

- O Japão e as potências emergentes da Ásia-Pacífico. 



 

- Japão e os Tigres Asiáticos. 

- China: o dragão asiático 

- Oceania, um continente de grande diversidade natural e econômica. 

- Antártida: tratados de cooperação internacional. 

 

   
História.  

 
- Primeira Guerra Mundial 

- A Revolução Russa 

- Brasil: primeira República. 

- Crise Capitalista e os regimes totalitários. 

- Segunda Guerra Mundial. 

- Brasil: período Getulista. 

- Descolonização afro-asiática e conflitos árabe-israelense. 

- Globalização Mundial. 

- Revoluções e crise no socialismo. 

- Regime Militar no Brasil. 

- Brasil Contemporâneo. 

 
Ciências.  

 
� Introdução à Química: 

- Matéria e suas substâncias 

- Os estados físicos da matéria e mudanças de estados físicos. 

- O átomo. 

- Os elementos químicos. 

- Substâncias puras e misturas. 

- Classificação dos elementos químicos. 

- Ligações químicas. 

- A representação química das substâncias. 

- As reações químicas. 

- Ácidos e Bases. 

- Òxidos e Sais. 



 

 
� Introdução à Física. 

 
- Introdução ao estudo dos movimentos. 

- Os movimentos variados. 

- O estudo das forças. 

- As forças e as leis do movimento. 

- A lei da gravitação Universal. 

- Força de Atrito, Trabalho, potência e energia. 

- Calor e Temperatura. 

 

Língua Estrangeira Moderna - Inglês  

 
- Identification of the linguage 

- Globalization of the language. (world) 

- Apresention – (the language importance) 

- Texts. 

- Vocabularies. 

- Review – ( contents of the seventh) 

- Adverbs of manner 

- Adjetives x Adverbs. 

- Some prepositions of place. 

- Aspects of the Present Tense – ( Affirm- Neg- Inter: forms) 

- Adverbs and Adverbial plvrases of place. 

- Simple Past x Past Continuous- (Affirm- Neg- Inter: forms) 

- Present perfect Tense I and II ( affirm- Neg- Inter: forms) 

- Texts 

- Vocabularies 

- Linking ideas (to / in order to) 

- Plural of nouns – ( Type II) 

- Questions Words – ( what- who-when- etc) 

- To be going to – ( Affirm- Neg – Inter:forms) 

- Preposition – ( review) 

- Past Continuous – (Affirm- Neg – Inter: forms) 



 

- Can – Could – To be Able To – Affirm- Neg- Inter:forms) 

- Intensifiers. 

- Would like – (review) 

- Texts 

- Vocabularies 

- Verbs Regular x Irregulars – Present Tense 

- Verbs Regular x Irregulars – Past Tense/ Past Participle. 

- Passive Voice ( Type I) 

- Futures – (Will / going to) 

- Simple Present x Simple Past – (review) 

- Degree of Adjectives – ( comparatives / superlatives) 

- Passive voice – (Type II). 

- Texts 

- Vocabularies 

- Comparatives and Superlatives 

- Orders, instructions, requests  etc. 

- Imperative / Will / Would / Could – ( Affirm- Neg – Inter: forms) 

- Direct object 

- Conditional sentences – (Type I) 

- Prepositions: into and onto. 

 
Educação Artística  

 
- Grafite 

- Cor 

- Renascimento 

- Pintura 

- Ilustração de texto 

- Caricatura, Cartum e charge 

- Figura humana 

- Desiign e publicidade 

- Informação visual 

- Logotipo 

- Escultura 



 

- Releitura 

- Denominações artísticas 

 
Educação Física.  

                 
- Objetivo e benefícios da atividade física no controle da saúde. 

- Propriedades dos músculos. 

- Ginástica Escolar, jogos recreativos, pré-desportivos e aulas recreativas. 

- Técnicas e táticas nos desportos individuais e coletivos. 

- O atletismo. 

� A pista de atletismo. 

� Revisão de: Corridas de velocidade e com barreiras, Corridas de meia e 

longa distância e de revezamento e salto em distância. 

� Salto em altura, com vara e triplo. 

� Lançamento de peso, disco, dardo e martelo. 

� Heptatlo e decatlo. 

- O Basquetebol 

� Fundamentos: Revisão de: Recepção, passe, Condução ou drible e 

arremesso, Controle do corpo, mudança de direção, parada brusca e manejo 

de bola, Giro, bandeja e jump. 

� Fundamentos: lance livre, rebote, fintas e corta lu. 

� Regras e penalidades do basquetebol 

� Sistemas táticos defensivos e ofensivos 

� Sinais de arbitragem. 

- O Handebol 

� Fundamentos: Revisão: Recepção, passe, drible e arremesso com apoio, 

controle do corpo, mudança de direção, manejo de bola, arremesso com 

trifásico e passes de punho e pronação, giro, fintas, passes especiais e 

arremessos de 7m, com salto, queda e giro. 

� Fundamentos: arremessos com inclinação lateral, queda giro e arremessos 

especiais, fintas com giro e mudança de direção. 

� Regras e penalidades do handebol 

� Sistemas defensivo e ofensivo 

� Sinais de arbitragem 



 

- O Futsal 

� Fundamentos: Revisão de: Recepção, passe, Condução e chute, Domínio e 

condução de bola, passes em relação à trajetória e chute em relação a 

trajetória e execução. 

� Fundamentos: Passes em relação ao espaço, em relação á habilidade, 

chutes em relação á execução e qualidade de excelência. 

� Regras e penalidades do futsal 

� Sistemas defensivos e ofensivos 

� Sinais de arbitragem 

- O voleibol 

� Fundamentos: Revisão de : Posição de expectativa, saque por baixo, toque 

de frente e manchete de frente, Saque por cima tipo tênis, toque de costas, 

manchete de costas e inversa. 

� Fundamentos: saques, toque, cortada e bloqueio. 

� Regras e penalidades do voleibol 

� Sistemas defensivos e ofensivos 

� Sinais de arbitragem 

 

Ensino Religioso  

 
- Limites. 

� O limite e a busca do transmitir. 

- Verdade de fé 

� A verdade que orienta as pessoas através dos mitos, crenças e doutrinas das 

tradições religiosas. 

- Vida além da morte. 

� As respostas elaboradas para a vida além da morte pelas tradições religiosas 

(ressurreição, reencarnação, ancestralidade). 

- Conhecendo a Bíblia. 

� A Bíblia é uma coleção de livros; 

� A Bíblia e seus atores. 

� As traduções da Bíblia. 

� A divisão da Bíblia: 

o O velho Testamento; 



 

o O novo Testamento. 

- Mensagens, poemas e textos informativos; 

- Uso da Bíblia Sagrada. 

- Emprego de figuras e Cartazes. 

- Refletindo sobre a vida. 

� Dimensão física-corpo 

� Dimensão emocional-afetiva. 

� Dimensão social-relações. 

- Vida em construção. 

� A Amizade  

� Vocação e trabalho. 

� Cidadania 

� Vida no lar-pais e filhos 

� Drogas 

� Fome 

� Violência 

� Destruição do meio ambiente. 

 

Música  

  
Parâmetros do Som/musicas 

� Conceito de musica 

� Propriedades do som 

� Altura 

� Duração 

� Intensidade 

� Timbre 

� Propriedades da música: melodia, ritmo e contraponto 

 

- Formas de registro, estruturação e arranjo 

� Notação musical – notas, pautas e claves; 

� Figuras – valores e representações; 

� Valores negativos – pausas; 

� Notas na clave de sol e fá; 



 

� Células rítmicas pequenas e diversas; 

� Ritmos brasileiros – samba, bossa nova, forró, axé e outros 

� Compassos simples e compostos; 

� Desenvolvimento de instrumentos de percussão; 

� Tom e semitom; 

� Modelo de escala maior e menor; 

� Noções de intervalos simples; 

� Fermata, sinais de repetição e ligaduras; 

� Solfejo; 

� Ditado musical 

- Eixo temático: Projetos 

 

14 – O CURRICULO DO ENSINO MÉDIO 

 

Justificativa 

 

O currículo enquanto instrumentação da cidadania democrática deve 

contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano 

para realização de atividades nos três domínios da ação humana: a vida em 

sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva, visando à integração de 

homens e mulheres no tríplice universo das relações políticas, do trabalho e da 

simbolização subjetiva. 

Sendo assim, a reforma curricular do ensino médio estabelece a divisão do 

conhecimento escolar em áreas, uma vez que entende os conhecimentos cada vez 

mais imbricados aos conhecedores, seja no campo técnico-científico, seja no âmbito 

cotidiano da vida social. A organização em três áreas _ Linguagens, Códigos e suas 

tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias e Ciências 

Humanas e suas tecnologias – tem como base a reunião daqueles conhecimentos 

que compartilham objetos de estudo e, portanto, mais facilmente se comunicam, 

criando condições para que a prática escolar se desenvolva numa perspectiva de 

interdisciplinaridade. 



 

As diretrizes do novo ensino médio colocam a escola como agente principal 

na definição do currículo, o professor como agente transformador e o estudante, o 

cidadão-alvo de toda mudança. Essas diretrizes estão definidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais , como já citados acima,  guias para orientar a escola e os 

professores na aplicação do novo modelo. Ao dispor os conteúdos de forma 

interligada por área, os Parâmetros Curriculares Nacionais  criam os caminhos 

para atingir o objetivo de levar ao estudante conhecimentos capazes de torná-lo uma 

pessoa crítica, versátil e hábil para continuar aprendendo e se adaptando às 

constantes exigências do mundo globalizado.  

 Partindo desse pressuposto, o Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” 

tem discutido a questão da organização/reorganização curricular do ensino médio 

orientando-se pelas seguintes vertentes:  

• Visão orgânica do conhecimento, afinada com as mutações surpreendentes 

que o acesso à informação está causando no modo de abordar, analisar, explicar e 

prever a realidade; 

• Disposição para perseguir essa visão, organizando e tratando os conteúdos 

do ensino e as situações de aprendizagem, de modo a destacar as múltiplas 

interações entre as disciplinas do currículo;  

• Abertura e sensibilidade para identificar as relações que existem entre os 

conteúdos do ensino e as situações de aprendizagem com os muitos contextos de 

vida social e pessoal, de modo a estabelecer uma relação ativa entre o aluno e o 

objeto do conhecimento e a desenvolver a capacidade de relacionar o aprendido 

com o observado, a teoria com suas conseqüências e aplicações práticas;  

• Reconhecimento das linguagens como formas de constituição dos 

conhecimentos e das identidades;  

• Reconhecimento e aceitação de que o conhecimento é uma construção coletiva 

e que a aprendizagem mobiliza afetos, emoções e relações com seus pares, além 

das cognições e habilidades intelectuais; 

• Os conteúdos devem ser vistos como meios para constituição de competências 

e não como fins em si mesmos, o trabalho do raciocínio deve prevalecer sobre o da 

memória e o conhecimento deve ser experimentado pelo aluno e não apenas 

transmitido a ele.  



 

• O aluno deverá ser capacitado a constituir competências, habilidades e 

disposições de condutas que lhe tornem possível a inserção na sociedade de uma 

forma produtiva, crítica e criativa; 

• Com as novas diretrizes, fica mais clara a responsabilidade da escola - e do 

professor - de estruturar o seu programa de ensino. Um programa dinâmico, que não 

esteja preso a moldes pré-formados ou seguindo rigidamente um livro didático. Um 

programa que esteja de acordo com a realidade local e com as necessidades 

imediatas dos alunos.  

Objetivo Geral 

Compreender a realidade como processo  historicamente construído libertando-se 

para a ação transformadora, onde o conhecimento acumulado e elaborado passa a 

ser instrumento de exercício da autonomia, tornando-se assim,  cidadãos  

comprometidos com o coletivo e que venham colaborar com a transformação voltada 

para a realização da justiça social.  

 
14.1 - Síntese Curricular do Ensino Médio 

 

Consolidar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, oferecer 

preparação básica para o trabalho e exercício da cidadania; compreensão dos 

fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, através das 

modalidades ministradas. 

 

Objetivo geral 

 

Proporcionar ao educando a formação básica do cidadão, mediante sua 

compreensão do ambiente político, tecnológico e artístico para desenvolvimento de 

seus valores culturais, morais sociais e o fortalecimento dos vínculos de família e 

dos traços de solidariedade humana.  

Gerenciar com uma pratica democrática, assegurando ampla participação dos 

representantes dos deferentes segmentos da escola, nos processos de decisão de 

ações administrativas-pedagógicas da mesma. 



 

Criar mecanismos que garantam a continuidade do processo a democratização do 

ensino-aprendizagem, propiciando o exercício de uma cidadania crítica e consciente. 

 

Língua Portuguesa  

 
Objetivos  

� Ser integrante de uma comunidade de leitores, compartilhando diferentes 

práticas culturais de leitura e escrita; 

� Saber adequar seu discurso às diferentes situações de comunicação oral, 

considerando o contexto e os interlocutores; 

� Ler diferentes textos, adequando a modalidade de leitura a diferentes 

propósitos; 

� Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. Utilizar-se das linguagens como meio de 

expressão, informação e comunicação em situações intersubjetivas, que 

exijam graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos dos 

interlocutores; e colocar-se como protagonista no processo de 

produção/recepção.  

� Compreender e usar a língua Portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integração da organização integradora, da organização de 

mundo e da própria identidade.  

� Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 

trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida.  

� Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos como seus contextos, mediante a natureza, função, 

organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de 

produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da 

criação e propagação de idéias e escolhas, tecnologias disponíveis etc.).  

� Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, 

associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão 

suporte e aos problemas que se propõem a solucionar.  

� Escrever diferentes textos selecionando os gêneros adequados a diferentes 

situações comunicativas, intenções e interlocutores. 



 

Educação Física  

 
Objetivos 

� Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e 

construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando características 

físicas e de desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminar por 

características pessoais, físicas, sexuais ou sociais; 

� Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 

lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de violência; 

� Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos 

saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os 

com os efeitos sobre a própria saúde e de recuperação, manutenção e 

melhoria da saúde coletiva; 

� Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como 

reivindicar locais adequados para promover atividades corporais de lazer, 

reconhecendo-as como uma necessidade básica do ser humano e um direito 

do cidadão. 

 

Arte  

 
Objetivos 

� Realizar atividades que fortaleçam o espírito humano, melhorem a qualidade 

de vida e promovam a criatividade, dignidade e a independência através das 

artes;  

� Conhecer o mundo das artes e cultura através do desenvolvimento de 

atividades  de  

� Música, dança, teatro, literatura, artes visuais, artesanato, entre outros;  

Matemática  

 
Objetivos: 

� Desenvolver a curiosidade e o gosto de aprender Matemática;  



 

� Incrementar a participação dos alunos;  

� Revelar curiosidade e gosto de aprender, de pesquisar e de investigar.  

� Desenvolver o espírito de equipe, tolerância e cooperação;  

� Ter hábitos de trabalho e de persistência, procurando realizar o trabalho até 

ao fim de forma organizada e apresentá-lo com a devida qualidade;  

� Desenvolver o raciocínio abstrato;  

� Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação do 

mundo real;  

� Desenvolver o conhecimento do espaço , através de construções e 

manipulação de sólidos geométricos. 

Física  

 
Objetivos: 

� Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. 

Compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos; 

� Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para 

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

matemática e discursiva entre si; 

� Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e 

elementos de sua representação simbólica. Apresentar de forma clara e 

objetiva o conhecimento apreendido, através de tal linguagem; 

� Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, 

sistematizar. Identificar regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, 

compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar; 

� Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber 

científico. 

� 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. 

 



 

Química  

 
Objetivos: 

� Proporcionar condições para preparação do aluno como cidadão consciente e 

crítico, capaz de percebera intervenção química humana, influenciando o 

estilo de vida da população, o meio ambiente e a sociedade em geral 

� Reconhecer a Química como uma das ciências promotoras do conhecimento 

tecnológico e científico. 

� Despertar no aluno o interesse pela ciência, partindo do conhecimento do seu 

cotidiano. 

� Desenvolver habilidades que permitam a interpretação de resultados dos 

fenômenos físicos e químicos, no dia-a-dia. 

 
Biologia  

 
Objetivos 

� Observar, registrar e comunicar algumas semelhanças e diferenças entre os 

diversos ambientes, identificando a presença comum de água, seres vivos, ar, 

água, luz, calor, solo e características específicas dos diferentes ambientes; 

� Estabelecer relações entre características e comportamentos dos seres vivos 

e condições do ambiente em que vivem, valorizando a diversidade da vida; 

� Observar e identificar algumas características do corpo humano e alguns 

comportamentos nas diferentes fases da vida no homem e na mulher, 

aproximando-se à noção de ciclo vital do ser humano e respeitando as 

diferenças individuais; 

� Reconhecer processos e etapas de transformação de materiais em objetos; 

� Realizar experimentos simples sobre os materiais e objetos do ambiente para 

investigar características e propriedades dos materiais e de algumas formas 

de energia; 

� Formular perguntas e suposições sobre o assunto em estudo; 

� Valorizar atitudes e comportamentos favoráveis à saúde, em relação à 

alimentação e higiene pessoal, desenvolvendo a responsabilidade no cuidado 

com o próprio corpo e com os espaços que habita. 

 



 

História  

 
Objetivos: 

� Identificar as diferenças e semelhanças individuais, sociais, econômicas e 

culturais entre os alunos da classe e entre eles e as demais pessoas que 

convivem e trabalham na Escola; 

� Reconhecer as transformações e permanências, dos costumes das famílias 

das crianças (pais, avós e bisavós e nas instituições escolares); 

� Identificar grupos indígenas da região e estudo de seu modo de vida social, 

econômico, cultural, político, religioso e artístico; 

� Resgatar as datas comemorativas do calendário. 

 

Geografia  

 
Objetivos 

� Situar-se no contexto social; 

� Compreender o espaço geográfico onde está inserido; 

� Observar os diferentes aspectos da natureza no local de moradia; 

� Analisar o lugar de vivência de outros alunos e pessoas; 

� Identificar a sala de aula como parte do espaço da Escola; 

� Reconhecer as diferentes partes da Escola como lugar de exercício de 

profissões diferentes; 

� Conscientizar-se sobre as novas formas tecnológicas de se relacionar com a 

natureza. 

 

Língua Estrangeira Moderna - Inglês  

 
Objetivos 

� Estabelecer o contato com a língua inglesa a partir de sua realidade, tornando 

a aprendizagem da mesma algo prazeroso; 

� Perceber a importância da Escola e de uma Segunda língua como instrumento 

eficaz da conquista do mercado de trabalho. 

 

 



 

Língua Estrangeira Moderna -  Espanhol  

 
Objetivos 

� Conhecer a importância da língua Espanhola dentro do mercado profissional 

como meio de comunicação dentro do convívio cultural. 

 
Filosofia  

 
Objetivos 

� Internalizar atitudes investigativas; 

� Questionar as dúvidas, as reflexões sobre a realidade e as verdades 

historicamente construídas; tornando-se sujeito autônomo e criativo, 

enfrentando os desafios desse milênio.  

� Adotar uma atitude filosófica que permita como cidadão entender e enfrentar 

as mutações frenéticas do mundo tecnológico, favorecendo o 

redimensionamento constante dos valores éticos vigentes.   

 
Sociologia  

 
Objetivos 

� Adquirir conhecimentos que permitam o aprofundamento do saber e a 

reflexão sobre a organização social; 

� Compreender a ação do homem no processo social e a influência do 

processo social sobre o homem; 

� Perceber as organizações e as instituições sociais no contexto dos processos 

históricos, propiciando situações de aprendizagem nas quais o conceito 

antropológico de cultura favoreça uma percepção produtiva da diversidade. 

  

14.2 - Currículo Mínimo do Ensino Médio 

Língua Portuguesa 

1ª Série  

Gramática  

− Leitura, interpretação e produção de textos variados. 



 

− Introdução às classes gramaticais 

− Elementos da comunicação.  

− Variedades lingüísticas. 

− Linguagem, língua, fala e discurso. 

− Funções da linguagem. 

− Origens da língua portuguesa 

− Fonologia 

− Ortografia 

− Significação vocabular e textual: denotação, conotação, polissemia, homonímia, 

sinonímia e antonímia. 

− Acentuação gráfica 

− Crase 

− Recursos estilísticos 

− Versificação 

− Estrutura de palavras 

− Morfossintaxe 

 

Literatura  

− Introdução à literatura 

− A plurissignificação da linguagem literária 

− Caracterização e comparação entre texto literário e não literário; recriação 

subjetiva da realidade 

− Gêneros literários 

− Estilo individual e de  época 

− Trovadorismo 

− Humanismo 

− Classicismo 

− Quinhentismo 

− Barroco Português e Brasileiro 

− Arcadismo Português e Brasileiro 

 

 



 

Redação  

 
− Intertextualidade 

− Apreensão textual: paráfrase, síntese, modo de organização, progressão 

temática 

− Modalidades textuais 

• Narração  

• Descrição 

• Dissertação 

• Carta argumentativa 

• Coesão e coerência 

• Resenha 

• Conto 

• Poema 

• Debate 

• Relatório 

• Textualidade 

• Coesão e Coerência 

• Ambiguidade 

 

2ª Série  

 Gramática  
− Classes de palavras 

− Substantivo 

− Artigo  

− Adjetivo 

− Pronome 

− Numeral 

− Verbo 

− Advérbio 

− Preposição 

− Interjeição 



 

− Conjunção 

� Para todos os bimestres leitura, produções e interpretação de várias modalidades 

textuais. 

Literatura  

− Romantismo poesia  

− Romantismo prosa 

− Realismo 

− Naturalismo 

− Parnasianismo 

− Simbolismo 

  
Redação  

− Narração  

− Descrição 

− Dissertação 

− Carta argumentativa 

− Coesão e coerência 

 
 

3ª Série  

Gramática  

− Análise sintática 

� Frase, oração, período 

− Os termos da oração 

� Período simples 

� Essenciais 

� Integrantes 

� Acessórios 

� Vocativo 

� Período composto 

� Orações coordenadas 

� Orações subordinadas 



 

 

− Concordância  

� Nominal  

� Verbal 

− Regência  

� Verbal 

� Nominal 

 

Literatura  

− Pré-modernismo 

− Vanguardas artísticas Européias  

− O Modernismo 

− Atividade  

 

Redação  

− Tipos de textos 

� Descrição 

� Narração 

� Dissertação 

� Carta Argumentativa 

− Resumo e resenha 

− Coesão 

− Coerência 

− Crônica 

− Conto 

− Poesia 

− Intertextualidade 

− Implícitos 

− Pressupostos 

− Inferências 

− Ambigüidade 



 

− O texto publicitário 

− O texto jornalístico 

− Discurso direto, indireto, indireto livre 

 

Leitura  

− Livros do vestibular indicados pela UEG e UFG 

 

Língua Estrangeira Moderna - Inglês  

 
1ª.Série  

− Verb to be 

− Subject pronoun 

− Present, Past, Future Simple / Going to 

− Present, Past Continuous 

− Comparative / Superlative 

− Can x be able 

− Adverbs of frequency 

− Preposição (lugar e posição) 

− Conjunção 

− Advérbios (tempo, lugar, freqüência, modo e sua posição na frase) 

− Textos: narrativos, descritivos, informativo, publicitário 

 
2ª Série 

− Revisões dos tempos verbais 

− Continuous Tense: 

− Present, Past, Future Simple 

− Pronouns (Subject, Object, Possessive, Adjective, Reflexive) 

− Indefinite Pronoun (some, any, no, none and compounds) 

− Relative Pronoun I, II 

− Modal auxiliary 

− Textos: narrative, descritivo, informativo, publicitário 



 

− Present Perfect 

− Past Perfect 

− (Revisão: Preposição e conjunção) 

 
3ª Série 

− Revisão dos tempos verbais 

� Simple Present, Past, Future 

� Present, Past, Future perfect 

− Continuous Tense  and modal verbs 

� Passive / active voice 

� Direct / indirect Speech 

− Conditional Sentences 

− Textos narrativos, descrevo, informativo, publicitário causative use of have 

− Gerund 

− Infinitive 

− Revisão 

� Advérbio 

� Preposição 

� Conjunção  

 

Língua Estrangeira Moderna  -  Espanhol  

 

1ª Série 

− Artigos: 

� Forma 

� Concordância  

� Usos 

� Valores  

− Substantivos e Adjetivos: 

� Gênero 

� Número  

� Gradação  



 

� Gentilícios  

− Números: 

� Cardinais  

� Ordinais  

− Pronomes: 

� Formas e função 

� Complementos diretos e indiretos; 

− Verbo no indicativo: 

� Verbos regulares 

� Irregulares mais usuais; 

− O presente 

− O pretérito imperfeito 

− O pretérito perfeito simples ou indefinido (regulares) 

− O pretérito perfeito composto (regulares) 

− Introdução ao imperativo:  

� Formal 

� Informal 

− Formas não pessoais: 

� Gerúndio 

� A impessoalidade 

− Perífrase verbal: 

� ir + a + infinitivo 

� estar + gerúndio 

− Preposições: 

� Usos Gerais 

− Advérbio: 

� Usos Gerais 

− Leitura e Interpretação de textos literários e não literários, bem como, a produção 

de textos conforme apelido do docente. 



 

2ª Série 

− Possessivos. 

− Demonstrativos. 

−  Regras de acentuação. 

− Hiato e ditongo 

− Verbo haber 

− Pretérito Perfeito Simples (irregulares) 

−  Pretérito Perfeito Composto (irregulares) 

−  Imperativo 

−  Presente de Indicativo (irregulares) 

−  Reglas de eufonia. 

−  Falsos amigos 

−  Leitura e interpretação de textos literários e não-literários, bem como, a 

produção de textos conforme a pedido do docente. 

 

3ª Série  

−  Heterosemánticos 

−  Heterogenéricos 

−  Homônimos 

−  Acento diacrítico 

−  Gênero e número de substantivos e adjetivos 

−  Apócope  

−  Preposição 

− Conjunção 

−  Futuro Imperfeito 

−  Pretérito Pluscuamperfecto 

−  Presente de subjuntivo 

−  Pretérito Imperfeito subjuntivo 

−  Imperativo 

−  Leitura e interpretação de textos literários e não literários, bem como, a 

produção de textos conforme a pedido do docente. 



 

 

Educação Física  

 

1ª Série 

− Objetivo e importância da atividade física. 

− Atividade física, prevenção e controle de problemas de saúde. 

− Benefícios e efeitos da atividade física em sua vida diária e sobre o organismo 

humano. 

− Mitos e verdades sobre a atividade física. 

− Ginástica Escolar, jogos recreativos, pré-desportivos e aulas recreativas. 

− Propriedades dos músculos, aquecimento e relaxamento muscular. 

− O Basquetebol 

� Fundamentos: Revisão de: Recepção, passe, condução ou drible e 

arremesso, Controle do corpo, mudança de direção, parada brusca e 

manejo de bola, Giro, bandeja e jump, lance livre, rebote, fintas e corta luz. 

�  A quadra de basquete. 

� Regras e penalidades do basquetebol 

�  Sistemas táticos defensivos e ofensivos 

� Sinais de arbitragem 

− O Handebol 

� Fundamentos: Revisão: Recepção, passe, drible, arremesso, controle do 

corpo, mudança de direção, manejo de bola, fintas, giro e mudança de 

direção. 

� A quadra de handebol 

� Regras e penalidades do handebol 

� Sistemas defensivo e ofensivo 

� Sinais de arbitragem 

− O Futsal 

� Fundamentos: Revisão de: Recepção, condução, domínio, passes em 

relação a trajetória, espaço e habilidade, chute em relação a trajetória, 

execução e qualidade de excelência.  

� A quadra de futsal 

� Regras e penalidades do futsal 



 

� Sistemas defensivos e ofensivos 

� Sinais de arbitragem 

− O Voleibol 

� Fundamentos: Revisão de: Posição de expectativa, saque, toque, 

manchete, cortada e bloqueio. 

� A quadra de voleibol 

� Regras e penalidades do voleibol 

� Sistemas defensivos e ofensivos 

� Sinais de arbitragem 

 

2ª Série 

− Objetivo e importância do esporte dentro da Educação Física. 

− Condicionamento físico sua importância dentro da Educação Física. 

− Benefícios do condicionamento físico. 

− Voleibol 

� Desenvolvimento dos fundamentos através do jogo; 

� Sistemas táticos aplicando as regras; 

� Regras e penalidades. 

− Futsal 

� Desenvolvimento dos fundamentos através do jogo; 

� Sistemas táticos aplicando as regras; 

� Regras e penalidades. 

− Handebol 

� Desenvolvimento dos fundamentos através do jogo; 

� Sistemas táticos aplicando as regras; 

� Regras e penalidades. 

− Basquete 

� Desenvolvimento dos fundamentos através do jogo; 

� Sistemas táticos aplicando as regras; 

� Regras e penalidades. 

 

− Tema transversal 

� Violência no esporte e a cultura da paz. 



 

3ª Série  

− Revisão sobre o objetivo e a importância da atividade física na escola e em sua 

vida diária,bem como benefícios e efeitos sobre o organismo humano, 

propiciados pela atividade física.. 

− Trabalho de flexibilidade e relaxamento visando um maior controle emocional em 

situações de stress. 

− Bateria de testes vocacionais. 

− Basquete 

� Revisão básica do conteúdo técnico e trabalho de forma recreativa na 

modalidade. 

� Desenvolvimento dos fundamentos através do jogo. 

− Futsal 

� Revisão básica do conteúdo técnico e trabalho de forma recreativa na 

modalidade. 

� Desenvolvimento dos fundamentos através do jogo. 

− Voleibol 

� Revisão básica do conteúdo técnico e trabalho de forma recreativa na 

modalidade. 

� Desenvolvimento dos fundamentos através do jogo. 

− Handebol 

� Revisão básica do conteúdo técnico e trabalho de forma recreativa na 

modalidade. 

� Desenvolvimento dos fundamentos através do jogo. 

 
Arte  

 
1ª Série 

 
− A Arte na história 

− A Arte no mundo ocidental 

� Paleolítico Superior 

� Neolítico 

� Civilização egéia 



 

� Grega 

� Roma 

� Cristã primitiva  

� Bizantina 

� Idade Média 

� Românica 

� Gótica  

 
2ª Série 

 
− A Arte no mundo Ocidental 

− O Renascimento 

− Na Itália 

− Na Alemanha 

− Pré-colombiana 

− O Barroco 

− Itália 

− Espanha 

− O Rococó 

− Neoclassicismo e o Romantismo 

− Realismo 

− Movimento das Artes e Ofícios e o Art Nouvean 

− Impressionismo e o Pós Impressionismo 

− Movimentos artísticos do século XX 

− Pintura moderna 

− Arquitetura e escultura 

− Arte da sociedade industrial 

 

 

 

 

 



 

3ª  Série  

 
− A Arte no Brasil 

− Pré-história 

− Indígena 

− Barroca 

− Missão Artística Francesa 

− O Academicismo 

− Final do Império e começo da República 

− O movimento Modernista 

− Semana da Arte Moderna 

− Contemporânea 

− Arquitetura brasileira 

 

Biologia  

 

1ª Série  

− Introdução à Biologia. 

� Caracteres dos seres vivos 

� A composição química dos seres vivos 

� Água 

� Sais minerais 

� Carboidratos 

� Lipídios 

� Proteínas 

� Ácidos Nucléicos 

� Síntese de proteínas 

� Estrutura e síntese de DNA 

� Autoduplicação de DNA 

� Estrutura, tipos e síntese de RNA 

� Vitaminas  

− Citologia  



 

� Introdução ao estudo da célula 

� Histórico  

� Microscópios 

� Estruturas das células 

� Procariótica 

� Eucariótica -- Animal e vegetal 

� A origem das células 

� A origem das células 

� A membrana Plasmática 

� As especializações da membrana plasmática 

� A parede celular 

� O transporte através da membrana plasmática 

� Difusão 

� Difusão facilitada 

� Osmose 

� Transporte ativo 

� O citoplasma 

� Hialoplasma 

� Organelas membranosas (mitocôndrias, plastos, peroxissomos, ...) 

� Organelas microtubulares (cílios,centríolos, flagelos). 

� Sistema de endomembranas (carioteca, retículo endoplasmático, complexo 

de golgi) 

�  O metabolismo energético 

� A fotossíntese 

� A respiração 

� A quimiossíntese 

� O núcleo celular 

� A importância do núcleo 

� A carioteca 

� Cromatina 

� Tipos de Cromossomos 

� A cariolinfa 

� Nucléolos 

� Cromossomos homólogos 



 

� Cariótipo 

� A divisão celular 

� A interfase e o Ciclo celular 

� A mitose (Prófase, Metáfase,Anáfase e Telófase) 

� Comparação entre mitose vegetal e animal. 

� A meiose 

� A importância do crossing over  

� A Gametogênese 

� Espermatogênese 

� Ovulogênese 

 

− A Histologia Animal 

� Tecidos: Epiteliais, Conjuntivos, Nervoso e muscular 

 

2ª Série  

− Os Seres Vivos 

� O sistema de classificação de Lineu 

� Como dar nome ao ser vivo 

� Regras de nomenclatura 

� A divisão dos reinos 

− Os vírus 

� Estrutura dos vírus 

� Como atuam os vírus 

� Como agem os vírus nas células humanas e animais 

� As principais viroses humanas 

� Reino Monera 

� Cianobactérias e bactérias 

� Estrutura 

� Reprodução 

� Nutrição 

� O aproveitamento da energia pelas bactérias 



 

� As doenças bacterianas 

− Reino Protista 

� Protozoários 

� Principais protoozes humanas 

� Algas unicelulares – Euglenofíceas, Pirrofíceas e Crisofíceas 

− Reino Fungi 

� Características Gerais 

� Hábitat e metabolismo 

� Importância dos fungos 

� A classificação dos fungos 

� A reprodução dos fungos 

� Os liquens 

− Reino Plantae 

� Características Gerais 

� Classificação 

� Talófitas – Algas Cheorophyta, Rodgohyta e Phaeophyta 

� Reprodução das talófitas 

� A importância das algas 

� Briófitas 

� Classificação (Hepáticas, Antocerotas e Musgos) 

� O ciclo reprodutivo 

� A importância das briófitas  

� Vegetais vasculares 

� Angiospermas 

� Gimnospermas 

� Pteridófitos 

� Ciclo reprodutivo 

� As funções dos vegetais 

� A produção de matéria orgânica – a fotossíntese 

� Absorção de nutrientes minerais 

� A transpiração 

� O transporte de seivas 

� Desenvolvimento e movimento das plantas 



 

� Fitormônios 

� Fotoperiodismo 

� Os movimentos das plantas 

� Reino animália 

− Poríferos 

� Estrutura 

� Reprodução 

� Regeneração 

� Classificação 

− Cnidários 

� Formas e estruturas 

� Classificação 

� Platelmintas  

� Organização  

� Classificação  

� Doenças 

− Nematelmintos  

� Características Gerais 

� Diversidade 

� Importância 

− Anelídeos  

� Características Gerais 

� Diversidade 

� Importância 

− Artrópodes  

� Características Gerais 

� Diversidade 

� Importância 

� Moluscos  

� Características Gerais  

� Diversidades 

� Importância 



 

� Equinodermos  

� Características Gerais 

� Diversidades  

� Importância  

� Vertebrados  

� Características 

� Habitat  

� Comparação quanto a estrutura e funcionamento dos sistemas  

� Reprodução  

 
3ª Série 

− Genética 

� Leis de Mendel 

� Tipos de herança: autossômica dominante, recessiva, ligada ao X; alelos 

múltiplos; herança quantitativa, herança de grupos sanguíneos ABO, RH e 

MN; 

� Meios e variabilidade genética (permuta); determinação do sexo. 

� Mutação gênica 

� Biotecnologia; terapias gênicas; transgenia, clonagem. 

− Evolução 

� Lamarquismo e Darwinismo 

� Variabilidade genética (mutação, recombinação); seleção natural; 

� Conceitos de população, raça e subespécie; isolamentos reprodutivo e 

formação de novas espécies; 

� A evolução do homem 

− Ecologia 

� O fluxo de energia: cadeias e teias alimentares, níveis tróficos e conceitos 

básicos. 

� Pirâmides de energia e de biomassa 

� Ciclos biogeoquímicos (água, carbono, oxigênio e nitrogênio 

� Comunidades e população (taxa de natalidade, mortalidade, crescimento, 

densidade). Equilíbrio e Desequilíbrio 



 

� Interação entre os seres vivos (predatismo, parasitismo, mutualismo, 

comensalismo e competição) 

� Sucessão ecológica 

� Endemias epidemias – conceito e importância do controle (saneamento 

básico, vacinação, vigilância sanitária 

� Indicadores de Saúde (taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida) 

� Recursos hídricos 

� Reciclagem, reflorestamento, lixo 

 
Física  

 
1ª Série 

− Introdução: 

� Evolução da Física 

� Finalidade da Física 

� Grandezas Físicas 

− Cinemática:  

� Estudo dos movimentos 

� Movimentos Uniformes 

� Movimento Uniformemente Variado 

� Grandezas Vetoriais 

� Movimento Circular 

− Vetores 

− Dinâmica: 

� Princípios da dinâmica 

� Atrito 

� Princípio de Pascoal, Arquimedes e Stevin 

� Trabalho e potência 

� Gravitação: Leis de Kepler, Lei da Gravitação Universal e Campo 

Gravitacional. 

− Estática e Hidrostática: Estática do ponto material, corpo extenso empuxo. 

 



 

 
2ª Série 

− Termologia: 

� Termometria 

� Dilatação Térmica 

� Calorimetria 

� Estudos dos Gases 

� Termodinâmica 

− Óptica Geométrica: 

� Princípios Fundamentais 

� Reflexo da Luz 

� Refração da Luz 

− Ondulatória 

� Ondas 

� Acústica  

 

3ª Série 

− Eletricidade 

� Primeiros Conceitos 

� Força Elétrica 

� Campo Elétrico 

� Trabalho e Potencial Elétrico 

� Capacidade de um Condutor 

� Capacitores 

− Eletrodinâmica 

� Corrente Elétrica 

� Resistores 

� Medidores Elétricos 

� Geradores  

� Circuito Elétrico 

− Eletromagnetismo 

 
 



 

 
Química  

1ª Série 

− Conceitos fundamentais 

� Matéria e energia 

� Estados físicos 

� Separação dos componentes 

� Substâncias químicas 

− Transformações, leis ponderais e substâncias  

� Transformações – da mistura e combinação 

� Lei das conservações ou proporções da massa 

� Lei das proporções constantes 

� Substâncias 

− Estruturas atômicas 

� Modelos atômicos 

� Conceitos fundamentais 

� Evolução do modelo atômico 

− Cálculos químicos 

� Cálculos de fórmulas 

� Cálculo estequiométrico 

− Classificação periódica dos elementos 

� Histórico da classificação elementos (a tabela atual) 

� Configuração eletrônica e a tabela periódica 

� Propriedades dos elementos  

� Propriedades periódicas e aperiódicas 

− Ligações Químicas 

� Regra do octeto 

� Ligações iônicas 

� Ligações covalentes (polaridade e forças intermoleculares) 

� Ligações metálicas 

− Funções químicas 



 

� Ácidos  

� Bases 

� Sais 

� Óxidos  

 
2ª Série 

− Termoquímica 

� Energia 

� Entalpia de formação e combustão 

� Calor das reações e as entalpias de formação 

� A Lei de Hess 

− Soluções  

� Concentração comum 

� Densidade 

� Relações de massa (porcentagem em massa de soluto e partes por milhão 

ppm) 

� Titulo  

� Concentração molar 

� Fração em quantidade de matéria 

� Relações entre tipos de concentração 

� Diluição de soluções  

� Misturas de soluções (de mesmo soluto e com solutos diferentes) 

� Titulação 

− Cinética  

� Velocidade média de uma reação 

� Energia de ativação e as colisões 

� Fatores que interferem (temperatura, superfície de contato, concentração 

catalisadores) 

− Oxidação e redução 

� Nº de oxidação  

� Oxidação e redução 

� Balanceamento de oxirredução 



 

− Eletroquímica  

� Montagem de uma pilha  

� Energia elétrica – pilhas 

� Potencial do eletrodo (tipos de pilha) 

� Eletrólise 

− *Equilíbrio químico 

� Equilíbrio químico – Deslocamento 

� Equilíbrio iônico 

� Hidrólise  

− Radioatividade  

� Partículas e radiação 

� Efeitos, causas e conseqüências da radiação  

 

3ª Série  

− Carbono e ligações covalentes 

� O carbono e os tipos de ligações covalentes 

− Estudo dos compostos orgânicos 

� Capacidade de formar cadeias 

� Classificação do carbono 

� Classificação das cadeias carbônicas 

− Funções orgânicas 

� Funções orgânicas 

� Hidrocarbonetos 

� Radicais 

� Hidrocarbonetos ramificados 

� Hidrocarbonetos fontes e uso 

− Outras funções 

� Funções contendo oxigênio 

� Álcoois  

� Fenóis 

� Aldeídos 



 

� Ácidos carboxílicos 

� Sais 

� Anidridos 

� Funções contendo nitrogênio 

� Aminas 

� Amidas 

� Nitrocompostos  

− Compostos de funções mistas 

� Reconhecimento de funções 

� Propriedades físicas dos compostos orgânicos 

− Isomeria  

� Isomeria plana 

� Isomeria espacial 

− Reações Orgânicas 

� Reação de Substituição 

� Reação de Adição 

� Reação de Eliminação 

� Reação de Oxidação 

 
Matemática  

1ª Série 

 
− Conjuntos Numéricos (Revisão) 

− Funções: 

� 1º grau 

� 2º grau  

� Modular 

� Exponencial 

� Logaritmo 

− Progressões: 

� Aritmética 

� Geométrica 



 

� Áreas de figuras planas. 

� Matemática Financeira 

 

2ª Série 

− Funções Circulares 

− P.A e P.G não foram vistos em 2 005 

− Matrizes 

− Determinantes 

− Sistemas Lineares 

− Geometria Espacial 

− Análise Combinatória 

− Probabilidade 

 
3ª Série 

− Análise Combinatória 

− Binômio de Newton 

−  Geometria Analítica 

−  Revisão de Geometria Plana e Espacial. 

−  Números Complexos 

− Polinômios e equações 

−  Estatística 

 
História  

 
1ª Série 

− A Pré-História 

− A Antiguidade Oriental 

� O fim do coletivismo primitivo 

� A civilização egípcia 

� As civilizações da mesopotâmia 

� A civilização dos Hebreus 



 

� A civilização Fenícia 

� A civilização medo-persa 

− A Antiguidade Clássica 

� A civilização Grega 

� A civilização Romana 

� Incas, Maias e Astecas 

� Sociedades nativas do Brasil 

− A Idade Média  

� O Feudalismo e o período medieval 

� Alta Idade Média 

� Baixa Idade Média 

� Cultura Medieval 

� Ruptura 

� Estado Moderno (monarquias nacionais) 

 
2ª Série 

− Expansão Européia e Conquista da América 

� O impacto da Conquista 

� Renascimento, Reforma, Contra – Reforma, Mercantilismo 

− Brasil Colônia 

� Mercantilismo e Sistema Colonial 

� Administração Colonial 

� Economia Colonial 

− União Ibérica: 

� Domínio Espanhol e Brasil Holandês 

� O açúcar 

− Brasil 

� Expansão Territorial 

� Mineração (história de Goiás) 

� Sociedade 

− Independência dos Estados Unidos 

− Europa 

� Revolução Inglesa 



 

� Iluminismo 

� Revolução Industrial 

� Revolução Francesa 

� Era Napoleônica e Congresso de Viena 

 

 3ª Série  

− Brasil 

� Crise do Sistema Colonial 

� Primeiro Reinado/ Período Regencial 

� Segundo Reinado 

� Brasil República  

� República Velha / Província de Goiás 

� Revoltas na República Velha 

� Era Vargas 

� Período Democrático 

� Ditadura Militar 

� Brasil Contemporâneo 

− Mundo 

� Revoluções Européias 

� Desenvolvimento dos E.U.A 

� Expansão Imperialista 

� 1ª Guerra Mundial 

� Revolução Russa e Ucraniana 

� Entre Guerras: Regimes Totalitários, Crise de 1 929, Keynesianismo 

� Ascensão de Hitler 

� 2ª Guerra Mundial 

� A ONU e o FMI 

� Globalização e Neoliberalismo 

 
 

 

 



 

Geografia  

 
1ª Série 

 
− A Questão ambiental: natureza, sociedade e tecnologia. 

� Os principais conceitos da geografia. 

� Geocartografia 

� Cartografia: construção  e leitura de mapas; 

� Coordenadas geográficas; 

� Fusos horários. 

− Geofísica 

� O sistema físico da terra e a litosfera; 

� A litosfera – o relevo; 

� A atmosfera e os climas; 

� A hidrosfera; 

� A biosfera; 

� Questão ambiental da sociedade moderna. 

− Geoeconomia 

� As atividades agropecuárias e os sistemas agrários; 

� A atividade industrial no mundo; 

� Cidades: a urbanização da humanidade; 

� A população da Terra. 

 
2ª Série 

− O mundo em transformação: economia e geopolítica. 

� O capitalismo e a construção do espaço geográfico; 

� A nova ordem mundial e seus antecedentes; 

� Globalização; 

� Mercados regionais; 

� O subdesenvolvimento; 

� As novas migrações internacionais 



 

� Nacionalismos; 

− Geografia Regional do Mundo: 

� O continente americano; 

� Europa; 

� África e Oriente Médio; 

� Ásia e Oceania. 

 
3ª Série 

− Geoeconomia do Brasil: 

� A formação territorial do Brasil; 

� A industrialização no Brasil; 

� A urbanização; 

� A agropecuária; 

� O comercio exterior; 

� Fontes de energia. 

− A população brasileira: 

� O crescimento populacional; 

� População e atividades econômicas; 

� População – idades e gênero; 

� As etnias no Brasil; 

� As migrações no Brasil. 

− Geofísica do Brasil 

� Estrutura Geológica do Relevo; 

� Climas do Brasil; 

� A hidrografia; 

� Paisagens vegetais; 

� Domínios morfoclimáticos do Brasil; 

� Problemas ambientais. 

− Geografia regional do Brasil: 

� Divisões regionais; 

� Nordeste; 

� Centro-Sul; 



 

� Amazônia; 

� O problema das disparidades regionais. 

 
Sociologia  

 
2ª Série 

− O surgimento da Sociologia 

� Principais Pensadores 

� Marx 

� Durkheim 

� Weber 

� Objetivos da Sociologia 

� De que se ocupam as Ciências Sociais 

� Novos desafios para a Sociologia 

− Conceitos Básicos para a compreensão da vida social 

� Socialização 

� Contatos Sociais  

� Primários 

� Secundários 

� Convívio Social 

� Comunicação 

� Interação Social 

� Processos Sociais 

� Associativos 

� Dissociativos 

− Comunidade Cidadania e Minorias 

� Comunidade  

� Características 

� O que mantém 

� Tipos de sociedade 

� O individualismo 

� Cidadania 

� Os direitos humanos e a cidadania  



 

� O que é cidadania? 

� Aspectos da cidadania 

� Cidadania ameaçada 

� Minorias  

� Maioria e minoria 

� Democracia 

− Agrupamentos Sociais 

� Grupo social 

� Principais grupos 

� Principais características 

� Tipos de Grupos Sociais 

� Agregados Sociais 

� Mecanismos de sustentação dos grupos sociais 

� Liderança 

� Normas e sanções 

� Símbolos e valores sociais 

� A sociologia da Juventude 

� Status e Papéis Sociais 

� Estrutura e organização social 

 
3ª Série 

− A Cultura 

� Cultura e Educação 

� Identidade Cultural 

� Os elementos da cultura 

� O crescimento do patrimônio cultural 

� Marginalidade Cultural 

� Contracultura 

� Controle Social  

� Tipos 

� Funções 

− Instituições Sociais 

� Definição 



 

� Diferença entre grupo e instituição social 

� Interdependência das instituições 

� Principais tipos de instituição 

� A família 

� A igreja 

� A escola 

� O estado 

� A Política 

                     * Mudança Social 

� Definição 

� Mudança Social e Relações Sociais 

� Causas da mudança 

� Fatores contrários e favoráveis à mudança 

� Conseqüências da mudança 

� Reforma 

� Resolução  

− O subdesenvolvimento 

� Origem do subdesenvolvimento 

� Etapa ou permanência? 

� Indicadores do subdesenvolvimento 

� Vitais 

� Econômicos 

� Sociais 

� Políticos 

� Crescimento econômico e desenvolvimento 

 

Filosofia  

1ª Série 

− Cultura: o cosmo humano 

� Ser humano 

� Natureza e cultura 

� Cultura e humanização 



 

− Trabalho e Alienação 

� Trabalho 

� O processo de alienação 

� Automatização e desemprego 

− Consciência Crítica e Filosofia 

� Consciência crítica 

� Senso comum 

� Ideologia 

� Do senso comum ao senso crítico 

− Teoria do conhecimento 

� As condições do conhecimento verdadeiro 

� Sujeito e objeto 

� Ceticismo absoluto e relativo 

� Dogmatismo 

� Cretinismo: superação do ceticismo e do dogmatismo 

� Empirismo – John Locke – As idéias inatas 

� Racionalismo – Kant – Fenômeno e coisa em si 

− História da Filosofia – A filosofia grega 

� A polis e o nascimento da filosofia 

� Mito e logos – do mito à razão 

� Pré-socráticos-os primeiros filósofos gregos 

� Os pensadores de Mileto: Tales, Anaximandro e Anaxímenes 

� Pitágoras de Samos: o culto da matemática 

� Heráclito de Éfero: o eterno fluxo 

� Parmênides de Eléia: a imobilidade do ser. 

− A filosofia: do período clássico ao greco-romano 

� Sofistas 

� Protágoras de Abdera: o homem como medida  

� Górgias de Leontini: o grande orador. 

� Sócrates de Atenas 

� A ironia  

� A maiêutica 



 

� Platão de Atenas 

� O método dialético 

� Teoria das idéias: a alegoria da caverna 

� Aristóteles de Kstagira 

� Metafísica: substância e acidente e teoria das quatro causas. 

� Nações de lógica: proposição-verdade e falsidade e os termos do 

silogismo-a validade. 

− Leitura, interpretação e produção de textos variados 

� Ética 

� Cidadania 

� Política 

 
2ª  Série  

− Razão Natural e Fé Cristã – Filosofia da Idade Média 

� A Patrística 

� Santo Agostinho 

� A Escolástica 

� Santo Tomás de Aquino 

− Teoria do conhecimento – Filosofia da Idade Moderna 

� Nicolau Copérnico: teoria heliocêntrica 

� Galileu Galilei 

� Francis Bacon 

� O Racionalismo de René Descartes 

� A Dúvida e o Cogito 

� As idéias inatas 

� As regras do método 

� Blaise Pascal 

� Espinosa: o racionalismo absoluto 

− Empirismo 

� Thomas Hobles 

� John Locke 

� David Hume 



 

� A origem das idéias 

� O hábito 

− Iluminismo 

� Montesquieu 

� Voltaire 

� Rousseau 

� Immanuel Kant 

� Juízos analíticos e juízos sintéticos 

� A revolução copêrnica 

− Filosofia Contemporânea 

� Augusto Comte 

� Hegel 

� Karl Marx 

� Nietzsche 

� Sartre 

− Filosofía Moral 

� Ética 

� Moral 

� Virtude 

− Filosofía Política 

� Política e poder 

� O Estado 

� Democracia 

 

15. REGISTRO ESCOLAR E DOCUMENTAÇÃO 

 
A secretaria do Colégio é o departamento responsável por toda 

documentação dos docentes, discentes e funcionários. 

 No que se refere aos alunos, são expedidos os seguintes documentos: 

− Ficha de Matrícula, 

− Boletim, 

− Ficha individual, 



 

− Declaração de freqüência, 

− Declaração de transferência, 

− Ficha de Aproveitamento Individual, 

− Histórico do Ensino fundamental de 9 anos, 

− Histórico do Ensino Médio,  

− Certificado de conclusão do Ensino Médio, 

− Diplomas dos cursos Profissionalizantes. 

Toda documentação dos alunos são arquivados em uma pasta-processo, e 

todos os processos são arquivados em outro tipo de pasta. Para a localização dos 

processos, são feitas fichas individuais com o nome do aluno e sua filiação. Essas 

fichas são arquivadas em armários próprios. Quando o aluno necessita de qualquer 

documento inerente a ele, é providenciado em tempo hábil. 

Todos os professores e funcionários possuem uma pasta com o seu dossiê, 

contendo: 

− Ficha funcional  

− Comprovante de Escolaridade 

− Documentos pessoais 

− Apostila de Posse 

− Carta de férias - para funcionários administrativos. 

Todos os atos administrativos da escola são registrados em livros próprios e 

atas. São elas: 

− Ata de matrícula, 

− Ata de resultado final 

− Ata de Registro do Conselho Escolar 

− Ata de Reclassificação 

− Ata do Trabalho Coletivo 

− Ata de Registro de Visita da Polícia Militar 

− Censo Escolar 

− Livro de Registro de freqüência do professor e funcionários. 

− Livro de Tombamento 

− Livro caixa- (Recursos recebidos PDDE e PROESCOLA) 

− Ata de Registro de Diplomas e Certificados 

− Livro de Registro de Entrega de Documentos 



 

− Lista de Relação Nominal de alunos 

− Diário de classe 

− Módulo  

Temos arquivados os seguintes documentos: 

− Raiz 

− CNPJ 

− Declaração de Imposto de Renda 

− Ofícios emitidos e ofícios recebidos 

− Quadro de Reordenamento de professores e funcionários 

− Prestação de contas dos recursos PDDE e PROESCOLA 

− Cheques – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal 

− Prestação de Conta da Merenda Escolar. 

 

 

15.1)  Sobre a Freqüência dos Alunos na Escola 

 

De acordo com a Lei 16.702 de 23/09/09 as observações sobre as questões 

relacionadas à freqüência devem ser feitas pelo professor. 

Quando o aluno alcançar o limite de 20% de faltas na disciplina o professor 

deverá encaminhar um relatório como forma de alerta ao coordenador e este á 

secretaria, buscando orientar os alunos sobre a questão de reprovação por faltas. 

Caso a situação não se resolva, a escola passará a situação em forma de 

ocorrência para o juizado da infância e da juventude para que sejam tomadas as 

providências junto à família do aluno. 

 

 

15.2) Matrículas de alunos menores de idade no turn o 

noturno 

 

De acordo com a recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás, a 

matrícula dos alunos menores de idade no turno noturno só poderão ser efetuadas 

atendendo às seguintes situações:  



 

I) maiores de 14 e menores de 16 anos, seja solicitada para efetivação da 

matrícula, a apresentação da carteira de trabalho e previdência social comprovando 

jornada superior a quatro horas diárias;  

II) maiores de dezesseis anos e menores  de 18, seja solicitada a 

demonstração documental da relação de trabalho (cópia da CTPS) ; e, na ausência 

desta, declaração subscrita pelo adolescente, acompanhado de seu pai ou 

responsável, de que é trabalhador, constando o nome e o endereço do empregador. 

Os casos que não enquadrarem nos itens acima não serão aceitos para 

matrícula. Caso o pai ou responsável insista, o fato será notificado à 

superintendência e ao conselho tutelar. 

 

15.3) Transferência Compulsória 
 

 A Direção do CEJLA segue as normas do regimento interno no que diz 

respeito a questões relativas à advertência, suspensão e transferência compulsória. 

 Sobre a suspensão o aluno terá que ter registrado oficialmente em seu nome 

o mínimo de três advertências e a coordenação disciplinar ter entrado em contato 

com os pais para comunicá-los do ocorrido. 

 Em situações extremas a transferência compulsória deverá ocorrer. Far-se-a 

necessário estar sempre analisando e refletindo sobre as normas do ministério 

público que versam sobre essa temática valorizando o desenvolvimento educacional 

do aluno.  

Em caso de discordância por parte dos pais em relação ao processo de 

transferência os mesmos têm direito a defesa com testemunhas. Vale ressaltar que 

caberá à escola encontrar outra instituição para efetivar a matrícula do transferido  e 

que as avaliações devem ser  feitas  de forma que o aluno tenha o direito de concluir 

o bimestre letivo. 

 
 

 



 

16. PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES 
O Colégio se propõe a criar momentos onde o professor possa 

compartilhar suas dúvidas, anseios e sonhos na busca de mudanças. Os 

profissionais engajados nesta proposta acreditam no trabalho coletivo e para que o 

mesmo seja fortalecido é preciso que se mantenham reuniões onde serão 

oportunizadas discussões referentes à prática escolar e ao funcionamento geral da 

escola, assim como também a promoção de cursos, encontros e seminários. Para o 

cumprimento destas metas, serão realizadas Reuniões periódicas por turno; 

Reuniões periódicas do coletivo da Escola (trabalho coletivo); Momentos de 

confraternização. 

O professor e demais profissionais da escola serão valorizados em suas 

ações e em sua prática pedagógica, sendo sempre estimulados à formação 

continuada e à conseqüente progressão profissional. A valorização do profissional 

acontecerá a todo momento: estimulando aqueles que já  desenvolvem um bom 

trabalho ; caminhando junto com aqueles que ainda  precisam avançar metodológica 

e pedagogicamente; procurando  sempre respeitar o tempo e as potencialidades de 

cada um, como indivíduo construtor de seu conhecimento e de sua prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronograma e assuntos previstos: 

 

  

As atividades necessárias para a aplicação dos objetivos estratégicos 

estabelecidos pela escola, acontecerão no decorrer do triênio 2010/2011, tendo 

como momentos fortes as seguintes ações estratégicas: 

 

1. SEMANA PEDAGÓGICA  

Realizada antes do início do período letivo, tendo como atividades necessárias 

ao desenvolvimento do projeto: 

� Palestras com profissionais de renome sobre assuntos didático-pedagógicos, 

psico- pedagógico, relacionamento humano, inovações metodológicas, 

recursos didático-pedagógico, entre outros; 

� Planejamentos realizados por área de conhecimento, visando à partida de 

inovações e conhecimentos e a interdisciplinaridade; 

� Momentos específicos para troca de idéias e a partir de novos conhecimentos 

adquiridos; 

� Espaço no momento necessário para confraternização, com vistas a 

promover um clima escolar adequado para o conhecimento de todos e o bom 

relacionamento da equipe; 

 

2. SEMANA DO CONSELHO DE CLASSE  

Realizadas ao finalizar de cada bimestre do ano letivo, cujas atividades  

englobam: 

� Participação do aluno na avaliação do processo ensino-aprendizagem, com 

questionamentos que englobam a análise sobre a direção, coordenação, a 

secretaria, espaço físico, cada campo de conhecimento com seu professor, 

sua metodologia, a eficácia de seu trabalho e o relacionamento com a turma, 

além de proporcionar a auto-avaliação da turma sobre sua aprendizagem, 

participação e disciplina; 

� Promover a participação de todos os profissionais da educação, visando 

realizar uma análise do aproveitamento da turma, pontos positivos e 

negativos da eficácia do ensino, trocar idéias sobre medidas a serem tomadas 



 

para a melhoria da eficácia do ensino ministrado, tomada de decisões em 

conjunto; 

 

3. REUNIÃO COM OS PAIS  

Realizadas no início do ano letivo, no final de cada bimestre letivo e em 

momentos oportunos que requeiram a deliberação conjunto pais/escola, com o 

objetivo de: 

� Assegurar a participação dos pais na vida escolar de seus filhos e o 

acompanhamento dos pais no que se refere ao desempenho do aluno;. 

� Promover a participação dos pais nas deliberações escolares sobre a locação 

de recursos; 

� Manter uma comunicação periódica com os pais, referentes a eventos cívicos, 

culturais e religiosos; 

 

4. RECUPERAÇÃO CONTÍNUA E PARALELA  

� Aos alunos que não estiverem acompanhando o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem, realizadas no decorrer do processo e mais 

precisamente nos momentos previstos no calendário escolar: 

� Promover aulas com monitor e na própria sala de aula e outra em atividade 

sexta classe; 

� Realizar atividades de reforço em grupos, organizados pelo professor da 

matéria, visando colocar em cada grupo um aluno facilitador/monitor; 

� Assegurar a participação de todos os alunos nas atividades de aprendizagem, 

reforço e avaliação, bem como comentar e corrigir as atividades propostas; 

� Utilização de metodologias variada de ensino, incluindo atividades de reforço 

individuais, aulas dialogadas, trabalhos em grupos, exercícios de reforço 

como monitoria; 

 

5. COMPRA, MANUTENÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGI COS 

OFERECIDOS PELA ESCOLA, REALIZADAS NO DECORRER DO A NO LETIVO 

E PRINCIPALMENTE NOS PERÍODOS DE APLICAÇÃO DE VERBA S 

� Promover a manutenção e a melhoria dos equipamentos e demais materiais 

utilizados como recursos didático-pedagógicos à disposição dos professores; 



 

� Adquirir para o acervo da escola, os materiais e equipamentos didáticos 

sugeridos pelos professores. 

 

1. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS DIVERSOS SEGMENTOS QUE COM PÕEM A 

COMUNIDADE EDUCATIVA: ALUNOS, PAIS, PROFESSORES E D EMAIS 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, NAS DELIBERAÇÕES DE EXEC UÇÃO 

 

� Promover reuniões bimestrais informativas do desempenho dos alunos  e das 

atividades e eventos promovidos pela escola; 

� Promover a democratização das informações, propiciando a participação dos 

pais, alunos e professores nas decisões de locação de recursos financeiros. 

� Realizar  reuniões deliberativas no final de cada período letivo, nas 

programações de eventos e nos períodos de repasse de verbas; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

PROJETOS A SEREM EXECUTADOS 

 
Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” 

 
Aperfeiçoamento profissional para professores 

 

I. Justificativa 

 

Na tentativa de contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, 

a equipe pedagógica, como orientação do diretor, realizou uma pesquisa entre os 

professores com o objetivo de diagnosticar a necessidade de aprimoramento na 

formação do nosso quadro de docentes. 

 Com recursos de conversa em grupos e conversas individuais, foram 

coletadas, algumas dadas e definidas as realizações desse “projeto de 

Aperfeiçoamento Profissional”. 

 Esses dados reforçam a idéia de que os professores anseiam por 

oportunidades se aprimorar seus conhecimentos e trocar idéias com seus colegas. 

Vimos também que existem professores preocupados com o descompromisso de 

seus colegas. 

 Na oportunidade sugeriram a integração de todos no sentido de realizarem 

uma ação mais efetiva que visasse a superação de todos esses problemas 

detectados. 

 

II. Objetivos  

 

Promover palestras, estudos, seminários e debates sobre assuntos de interesse e 

relevância para a melhoria do ensino administrado pelos componentes do corpo 

docente e pedagógico da escola; 

Aprimorar a formação profissional dos docentes lotados no colégio; 

Proporcionar momentos de intercambio entre professores da mesma área de ensino; 



 

Oportunizar um maior comprometimento do professor na melhoria do processo 

ensino-aprendizagem; 

Valorizar o profissional da educação em termos de seu papel social e político na 

escola; 

Otimizar a autonomia deste profissional para realizar suas tarefas específicas; 

Assegurar as condições necessárias ao trabalho efetivo e, conseqüentemente, a 

qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

 

III. Metodologia e Recursos Didáticos 

 

O projeto será desenvolvido através de palestras, estudos, seminários e 

debates, com realização de plenários para sintetização dos assuntos. 

 Serão usados vídeos, retro projetor, apostilas para ilustração e síntese dos 

assuntos estudados. 

 

IV. Assuntos Programados 

O profissional competente; 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 

Avaliação Contínua e Recuperação Paralela; 

Relações Humanas no Trabalho; 

A Didática e as Novas Metodologias de Ensino; 

Questões Contextualizadas 

Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental e médio: Temas transversais, 

Interdisciplinaridade e contextualização 

 

V. Período de realização 

Semana Pedagógica (janeiro); 

Encontros pedagógicos por área (bimestral); 

No período de janeiro á dezembro, conforme oportunidades e necessidades 

apresentadas. 

 

 

 



 

 

Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” 
 

 Projeto Miss e Mister CEJLA 
 
 
Justificativa:  A beleza e a simpatia são fatores que entram cada vez mais em 

destaque no cotidiano da sociedade. Nesse sentido, o mundo da moda e da beleza 

não pode ser tema excluso das novas perspectivas curriculares da escola, assim 

também como não pode ser o mundo das Artes. 

Partindo desse pressuposto o projeto Miss e Mister CEJLA se tornou um evento 

tradicional desta Instituição de Ensino que acontece todos os anos entre os meses 

de maio e junho. A Escolha da garota e do garoto que representarão o Colégio ao 

longo do ano é feita com a participação de jurados da área de moda e beleza que 

tem abrilhantado a cada ano o evento proporcionando maior qualidade e eficiência 

na realização do mesmo. Este evento é realizado com a participação dos alunos dos 

3ºs anos que fazem parte da comissão de formatura e, a verba arrecadada é 

direcionada para pagamento de gastos desta festa. 

 
Objetivos: 
 

• Escolher o Garoto e a Garota CEJLA 

• Promover a socialização entre os alunos 

• Arrecadar verba para realização da formatura dos 3ºs anos 

 
Desenvolvimento: (metodologia) 
 

• Exposição verbal 

• Ensaios práticos de andamento e postura 

• Trabalho em grupo 

 

Recursos Humanos:  Professores, coordenadores, funcionários, cabeleireiro, 

decorador e alunos. 

 
Recursos Materiais:  Salão, passarela, decoração 
 
 
 



 

Público Alvo:  Alunos do Ensino fundamental, médio e comunidade local. 
 
Cronograma:  2º bimestre      Avaliação:  Escolha dos candidatos feita pelos jurados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” 
Projeto: Feira Científica-Tecnológica 

 
1- Justificativa 
 

Uma quantidade significativa de Colégios e professores ainda apresenta 

suas aulas baseadas numa pratica docente voltada para uma educação bancária, 

onde os alunos se comportam como meros receptores e os professores como 

transmissores de conteúdos. Segundo as orientações curriculares presentes nos 

PCN´S observa-se que a tônica para e educação tem sido outra, ou seja, aquela 

que leva o aluno a pensar, agir e contribuir para modificar. 

Visando avançarmos na busca de uma pratica docente diferenciada 

entendemos que na maioria das esferas de atividades, a melhor maneira de 

aprender é fazendo. Os livros, revistas, aulas teóricas e conferências fornecem 

uma sólida base, porém assimilamos verdadeiramente os conhecimentos quando 

colocamos em prática as teorias. Para aprender matemática temos que resolver 

muitos problemas e exercícios. O mesmo ocorre com as ciências ditas naturais. 

Aliás, uma das etapas da maior importância do método científico é justamente 

aquela que distingue uma ciência exata dos demais ramos do conhecimento 

humano, e isso para nós, sem dúvida, se efetiva com a inserção da 

experimentação no planejamento, o que nos leva a uma nova práxis.  

Quando realizamos um bom projeto científico, trabalhamos quase da mesma 

maneira que os cientistas profissionais. Como eles, observamos, experimentamos, 

investigamos, especulamos e comprovamos a validade de nossas hipóteses, 

mediante mais experimentos, tudo isso com o objetivo de aprendermos mais.  

Sendo assim nós professores de Ciências, Biologia, Física, Química e 

Matemática deste Estabelecimento de Ensino, temos nos empenhado em resgatar 

o funcionamento do laboratório de Ciências e Química deste Colégio tendo como 

objetivo despertar no aluno o interesse pela ciência e também mostrar à 

comunidade a natureza e a organização dos trabalhos realizados (experiências) 

pelos nossos alunos. 

 

 



 

2- Objetivos: 

� Geral 

Estimular a iniciação científica como forma de oferecer aos alunos a 

oportunidade de entrar em contato com a experimentação para que os mesmos 

possam descobrir o fascinante mundo da Ciência e nela se mergulharem 

encontrando meios e formas para contribuírem de forma significativa para o 

desenvolvimento e posterior evolução da sociedade.  

Específicos: 

� Despertar  o interesse pela Ciência 

� Proporcionar a oportunidade dos alunos trocarem opiniões e demonstrarem 

seus trabalhos aos pais e à comunidade 

� Favorecer a efetivação do processo de aprendizagem através de 

experiências 

� Encontrar na pesquisa científica alternativas que possam viabilizar melhores 

condições de vida à comunidade local e outras 

� Contribuir para o despertar de novos cientistas 

 

3- Regulamento  
 
 
 

Poder-se-ão participar todos os alunos regularmente matriculados no Colégio 

Estadual “José Ludovico de Almeida” e que não estejam sujeito a quaisquer 

penalidades previstas no Regimento Interno desta instituição. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4- Cronograma 
 
Atividade Desenvolvida  Disciplina / Série  Professor(a) 

Responsavel 
Data 

Inscrições com 
apresentação do Pré-
Projeto 

Química, Física e 
Biologia 

Todos  20/05/10  a 
31/05/10 

Seleção dos Alunos que 
atuarão como monitores. 
Preparação de fichas. 

Química, Física e 
Biologia 

Todos  07/06/10  a 
14/06/10 

Seleção de Material e 
Experiencias 

Química, Física e 
Biologia 

Todos  14/06/10  a 
28/06/10 

Realização de 
Experiências e estudo 
teórico 

Química, Física e 
Biologia 

Todos  03/08/10  a 
15/08/10 

Preparação dos stands  Química, Física e 
Biologia 

Todos  25/08/10  a  
26/08/10 

Divisao de grupos. 
Escala 

Química, Física e 
Biologia 

Todos  25/08/10 

Limpeza e organização 
final dos stands 

Química, Física e 
Biologia 

Todos  26/08/10 

Realização do Evento  Química, Física e 
Biologia 

Todos  27/08/10 

 
 
 
5- Exposição  
 
 

1- A exposição dos trabalhos deverá observar as seguintes normas: 
 

• Os trabalhos deverão ocupar somente a área prevista no projeto 

• Os aspectos visuais e de higiene deverão ser constantemente 

observados 

• É exigida a presença constante de pelo menos dois alunos ao lado do 

trabalho 

• Os trabalhos ficarão expostos nos turnos matutino, vespertino 

• Os trabalhos ficarão expostos no Salão do Colégio 

• A montagem do projeto no local de exposição dar-se-á entre 07:00 e 

09:00 horas, este horário é único para os três turnos 

• A feira estará aberta ao público e à comissão julgadora a partir das 

08:00 horas 

• Os visitantes deverão ser tratados com amabilidade e respeito 



 

• Não será permitida música alta e/ou barulho excessivo no ambiente da 

feira. 

• Os infratores de qualquer dispositivo desta norma terão seus trabalhos 

desclassificados 

• A avaliação somente será concluída após a retirada do material 

exposto. 

 

 

 

6 -Avaliação  
 
 
 

Somente serão avaliados os projetos cujas documentações estiverem formatadas 

conforme o disposto abaixo: 

1- Conjunto encadernado em espiral. 

2- Capas espessas e com o titulo  da feira. 

3- Papel tamanho A4.  

4- Digitação conforme a ABNT. 

5- Conteúdo: 

• Página em branco. 

• Página com dedicatória. 

• Página com o nome do projeto. 

• Página com identificação dos autores do projeto. 

• Pagina com sumário. 

• Páginas com relatório do cronograma e montagem do projeto. 

• Páginas com o conteúdo teórico do projeto. 

• Página com as assinaturas dos participantes e do professor coordenador. 

• Página contendo o símbolo do colégio , o endereço do mesmo, o mês e o ano. 

 

Os projetos cujas documentações estiverem fora dest e padrão serão 

desclassificados 

 

1- Os trabalhos serão avaliados pelos professores do Colégio Estadual “José 

Ludovico de Almeida” e da Universidade Estadual de Goiás 
 



 

2- A avaliação dos trabalhos procederá de forma que os julgadores atribuam 

a cada trabalho a menção de 0,0 a 3,0 pontos. 

Item Menções 

1- Estrutura Física da Montagem do projeto  0 a 5 
2- Desenvoltura durante a apresentação do trabalho  0 a 5 
3- Seriedade no atendimento, amabilidade e respeito pelo 

visitante 
 0 a 5 

4- Envolvimento do Grupo de Trabalho  0 a 10 
5- Harmonia visual e Higiene  0 a 5 
6- Criatividade   0 a 5 
7- Finalização da exposição do Projeto  0 a 5 

 
3- Todo grupo de trabalho cuja menção for igual a 21 (vinte e um) receberá 03 

(três) pontos de participação em todas as disciplinas inseridas no Projeto (Ciências, 

Biologia, Química e Física). Em caso de desclassificação do projeto, o grupo não 

receberá tais pontos. 
 

4- A classificação dos trabalhos será feita por Grau de Ensino e Turno, sendo 

a premiação efetuada durante a Noite Cultural obedecendo aos critérios: 
 

�Ensino Fundamental: 

• Medalhas de bronze, prata e ouro para o 3º, 2º e 1º lugares, 

respectivamente. 
 

�Ensino Médio Matutino 

• Medalhas de bronze, prata e ouro para o 3º, 2º e 1º lugares, 

respectivamente. 
 

�Ensino Médio Noturno 

• Medalhas de bronze, prata e ouro para o 3º, 2º e 1º lugares, 

respectivamente. 

 
7- Informações  
 

 

Em caso de dúvidas, procure o professor coordenador de seu turno: 

 

1- MATUTINO:, Alice Bastos Dutra, Suzana Maria L. O. Marcionílio, Chrysthiane 

Fereira da Silva, Paulo Roberto Paulino dos Santos, Alcione Pinto Brandão, Heleny 



 

Mariana Santana, Nilton Matias Barreto Junior, Charla Simonela Barros 

Garcia,Weberson Campos Ferreira 

 

 

2- NOTURNO: Nilton Matias Barreto Junior, Hercília Arantes, Aureliana Cristina 

Rezende, Ana Maria Jafa Barroso, Vitail José da Rocha, Suely Alves de Paulo 

8 - Funcionamento 

Todos os alunos deverão respeitar e acatar as orientações dos professores e do 

grupo de apoio, antes e durante o evento.   

O professor orientador do trabalho poderá fazer, quando possível, uma escala de 

alunos para a apresentação do trabalho. 

Na hora da exposição, os alunos encarregados da mesma, deverão permanecer no 

local, não podendo ficar transitando pelo Colégio sem prévia autorização de um 

professor integrante da comissão organizadora.  

Os alunos participantes deverão comunicar aos pais os horários de permanência no 

Colégio, para evitar reclamação posterior. 

 Não é permitido fumar, nem tão pouco portar qualquer tipo de alimento ou bebida 

nos locais de exposição.   

A desmontagem deverá ser feita no dia 28/08/2010 (sábado) após o término da 

Feira e todo material deverá ser retirado neste dia. O que não for retirado será 

inutilizado pelo Colégio o seu critério. Todos os alunos terão que participar da 

desmontagem dos trabalhos, pois a não participação acarretará prejuízo na sua 

avaliação.  

Os casos não previstos, de ordem administrativa ou disciplinar serão solucionados 

pelo grupo de apoio e os casos mais graves pela Comissão Organizadora da Feira. 

9- Material 



 

Cada grupo deverá trazer 3 (três) sacos plásticos de 100 litros e panos para a 

limpeza final. 

Todo material usado para os trabalhos, ficará por conta dos alunos, conforme 

instruções e orientações do professor, ficando o Colégio eximido de ressarcir toda e 

eventual despesa adquirida.  

O Colégio não se responsabilizará por eventuais perdas; o aluno não deverá 

deixar o seu respectivo "stand" sozinho em nenhum momento, inclusive na hora do 

encerramento, quando deverá aguardar um professor ou um aluno do grupo de 

apoio para que inicie a desmontagem.  

É expressamente proibido de qualquer forma danificar bancadas, pertences e 

principalmente paredes do Colégio.  

O Colégio não cederá materiais de seus laboratórios, e nem recursos áudio 

visuais. 

 
10- Identificação 
 

A identificação dos trabalhos nos "stands" será feita pelo grupo de apoio, 

assim como a comunicação visual referente a Feira.   

 A decoração dos "stands" ficará a critério do grupo expositor. 

      Qualquer material a ser distribuído ao público, deverá ter aprovação prévia 

do professor Orientador do Trabalho. 

No dia da exposição, os alunos participantes deverão trajar camiseta com o 

logotipo dos eventos 2010 e crachá (a ser feito pelos grupos) bem visível, com seu 

nome, no, série e tema do trabalho, calça comprida "blue jeans" (clara ou escura) e 

tênis. Os grupos que não seguirem esta determinação perderão pontos de 

avaliação. 
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Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” 
 
 

Projeto Interclasse 
 
 

Justificativa:  O Esporte tem adquirido ao longo das últimas décadas uma posição 

de destaque no cenário educacional. É papel da escola primar pela qualidade de 

vida e pela saúde do seu alunado oferecendo aos mesmos mecanismos de caráter 

esportivo que possam motiva-los a fazerem uso  do esporte como  uma prática diária 

que propicie o bem estar físico, mental e social. 

Já é considerado como referência nesta Instituição de Ensino, a realização deste 

projeto que envolve e anima professores e alunos que juntos lutam pela realização 

de um trabalho de caráter competitivo mas que sobretudo prevê a integração e a 

socialização dos alunos construindo assim seres mais humanos e felizes. 

 
Objetivos: 

• Promover a sociabilização, integração da unidade escolar, bem 

como diminuir os índices de exclusão. 

 
 
Desenvolvimento: (metodologia) 
 

• Aulas expositivas 

• Treinamento 

 
 
Disciplinas envolvidas: Educação Física. 
 
Recursos Humanos:  Professores de educação física, alunos, coordenadores e 

árbitros. 

 
Recursos Materiais:  Quadras esportivas, bolas, redes e medalhas. 
 
Público Alvo:  Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
 
Cronograma:  1º. semestre. 
 
 
Avaliação:  Participação e observação 



 

 
Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” 

 
 

 

 Projeto Formatura 
 
 
Justificativa:  Buscando valorizar a conclusão do Ensino Médio como um momento 

ímpar na vida do aluno que se prepara para encarar os desafios do mercado de 

trabalho e da Universidade, a direção do CEJLA  tem como propósito oferecer ao 

final de todos os anos de sua gestão uma festa de encerramento com entrega de 

certificados e posterior confraternização com um jantar dançante envolvendo os 

alunos concluintes, familiares, professores e funcionários. 

A cada ano as formaturas tem tomado dimensões mais complexas e organizadas, 

sendo esse projeto um referencial para  outras gestões. 

 
Objetivos: 
 

• Valorizar a participação dos alunos formandos e de seus pais 

• Estimular a socialização 

• Inovar anualmente na organização do evento 

 
Desenvolvimento: (metodologia) 
 

• Atividades diversas para arrecadação de fundos 

• Trabalho em grupo 

• Reuniões mensais com representantes da comissão de formatura 

 
Recursos Humanos:  Professores e alunos 
 
Recursos Materiais:  Certificados, envelopes, lacres, convites, salão, decoração, 

buffet, som e iluminação, locutor, palco, passarela, segurança, DJ e acessórios de 

pista. 

 
Público Alvo:  Alunos do 3º Ano do Ensino Médio e familiares 
 
Cronograma:  O trabalho para realização do evento é realizado ao longo do ano. 
 
Avaliação:  Apreciação dos familiares e convidados 



 

 
 
 

Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” 
 

 Projeto Festa Junina 
 
 
Justificativa:  Em todas as regiões do Brasil no período compreendido entre junho e 

julho ocorre a realização das famosas festas juninas que atraem a todos que 

valorizam este tipo de cultura. As danças, as comidas típicas e o culto aos Santos, 

em especial a Santo Antônio faz com as pessoas de todas as idades e raças se 

unam para festejar e fazerem seus pedidos aos Santos. 

Partindo dessa idéia, o CEJLA busca valorizar este tipo de cultura despertando no 

aluno o interesse em conhecer as histórias das tradicionais festas juninas bem como 

suas origens. 

A temática em discussão é abordada neste projeto em especial pelas disciplinas de 

História, Geografia e Arte.  

 
Objetivos: 

• Identificar a Festa Junina como Cultura Brasileira 

• Conhecer e degustar as comidas típicas da festa 

• Promover a socialização 

 
Desenvolvimento: (metodologia) 
 

• Exposição verbal 

• Ensaios 

• Trabalho em grupo 

 
Recursos Humanos:  Professores, coordenadores, funcionários e alunos. 
 
Recursos Materiais:  som, iluminação, barracas, comidas, bebidas, roupas e 

decoração 

 
Público Alvo:  Alunos do Ensino Fundamental e  médio  
 
Cronograma:  2º bimestre 
 
 



 

Avaliação:   
 

• Participação dos alunos na preparação da quadrilha 

• Presença e participação  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” 
 
 

 Festa à Fantasia 
 
Justificativa:  As trocas de experiências no meio social propiciam aprendizagens e 

aquisição de novos conhecimentos, abrindo assim novos horizontes na vida dos 

educandos,  proporcionando aos mesmos a aquisição de uma bagagem de cultura 

que é um quesito fundamental para o seu processo de formação enquanto cidadão 

crítico e participativo que a escola pretende formar. 

Diante do exposto, o Projeto Festa a Fantasia foi criado pelas professoras de língua 

estrangeira moderna, nas modalidades inglês e espanhol como um instrumento de 

incentivo à participação na execução do mesmo por parte dos alunos para que se 

despertasse a  motivação necessária para a aprendizagem dos conteúdos 

relacionados à proposta das disciplinas.   

 
 
Objetivos: 

• Identificar os códigos lingüísticos de ambas as culturas, sendo capaz 

de utilizá-los no cotidiano. 

• Adquirir a capacidade de lidar com as diferentes manifestações 

culturais buscando o conhecimento e mantendo um relacionamento 

interpessoal e harmonioso independente da cultura. 

 
Desenvolvimento: (metodologia) 
 

• Leituras de textos diversos 

• Trabalho em Grupo para organização da apresentação do projeto 

• Entrevistas 

 
 
Disciplinas envolvidas: Inglês e Espanhol. 
 
Recursos Humanos:  Professores e alunos. 
 



 

Recursos Materiais:  Internet, DVD, Som, Salão, Fantasias, Lanche e  Decoração 

temática. 

 
Público Alvo:  Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
 
Cronograma:  Agosto a outubro. 
 
Avaliação:  Será contínua e gradativa encerrando-se no 4º. Bimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” 
 
 
 

 Projeto Desfile Cívico de 7 de Setembro 
 
 
Justificativa:  Os Desfiles de 07 de setembro apresentados pelo CEJLA são 

considerados como uma tradição na cidade de Anápolis. Nas últimas 04 décadas 

esta Instituição de Ensino vem mostrando à comunidade belíssimas apresentações 

enfocando sempre temas sociais contemporâneos que despertam o interesse dos 

alunos em participar e da comunidade em assistir. 

Buscando despertar nos alunos o amor à Pátria e o respeito pela mesma, a Direção 

deste Colégio considera necessária a realização deste projeto durante todos os 

anos, pois dessa forma, a escola caminha na busca da efetivação do seu papel que 

é, formar cidadãos críticos, participativos e transformadores sociedade em que 

vivem. 

 
Objetivos: 
 

• Identificar o 7 de Setembro como um marco na história do Brasil 

• Estimular a valorização da Pátria 

• Promover a socialização 

 
Desenvolvimento: (metodologia) 
 

• Exposição verbal 

• Ensaios 

• Trabalho em grupo 

 

 
Recursos Humanos:  Professores, coordenadores, funcionários e alunos. 
 
Recursos Materiais:  bandeiras, tecidos, instrumentos de banda, isopor, cola, EVA, 

tinta, papeis diversos, plástico etc. 

 

Público Alvo:  Alunos do Ensino Fundamental e  médio  



 

 
Cronograma:  3º  bimestre 
 
Avaliação:   
 

• Participação dos alunos na preparação das atividades 

• Presença e participação no desfile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Colégio Estadual “José Ludovico de Almeida” 
 
 
 

 Projeto Pré-Vestibular 
 
 
Justificativa:  A Direção do CEJLA preocupada em preparar os alunos desta 

Instituição de Ensino para os Vestibulares das Univ ersidades de Goiás e do 

Brasil, tem ofertado aos alunos interessados em pre star vestibulares aulas de 

reforço no  turno vespertino, com orientações dos próprios professores do Colégio.  

O índice de aprovação em Universidades públicas tem aumentado a cada ano e, 

isso concretiza a idéia da necessidade da Escola criar meios e formas de ajudar seu 

alunado nessa etapa tão importante de sua vida. O papel da Escola  se efetiva  e se 

renova na perspectiva desse modelo de gestão que se torna  cada dia mais 

democrática e participativa, vislumbrando alcançar a realização dos objetivos 

propostos onde o foco principal está voltado para a oferta do ensino de qualidade. 

 

Objetivo: 
 

• Preparar os alunos dos 3º anos do Ensino médio para os 

Vestibulares das Universidades de Goiás e do Brasil 

 

 
 
Desenvolvimento: (metodologia) 
 

• Exposição verbal 
•  
• Trabalho em grupo 

 
Recursos Humanos:  Professores, coordenadores, funcionários e alunos. 
 
Recursos Materiais:  Sala de aula, quadro, giz, papel chamex  para listas de 

exercicios. 

 
Público Alvo:  Alunos dos 3ºs anos do ensino médio  
 
Cronograma:  1º, 2º, 3º e 4º bimestres 



 

 
Avaliação:   

• Resolução de questões de vestibulares 

• Participação em sala 

• Assiduidade 

• Pontualidade 

• Interesse 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONÁRIO SEGMENTO ALUNO  
 

 TOTAL % 

1- Qual o seu sexo? 
Masculino 10 27,0 
Feminino 27 73,0 

2- Qual a sua idade 
completa? 

Até 17 anos 33 89,2 
18 anos 3 8,1 
19 anos 1 2,7 
20 a 22 anos 1 2,7 
23 a 26 anos - - 
27 a 30 anos - - 
Acima de 30 anos - - 

3- Onde reside atualmente? 

Centro 09 24,3 
Bairro próximo do colégio 15 40,6 
Bairro distante do colégio 11 29,7 
Outro município 02 5,4 

4- Qual o tipo de residência 
de sua família? 

Própria 26 70,3 
Aluguel 10 27,0 
Cedida 1 2,7 
Outros - - 

5- Qual é a renda mensal de 
seu grupo familiar? 

(em salários mínimos) 

Um  11 29,7 
Dois a três  20 54,1 
Quatro a cinco  04 10,8 
Seis a sete  01 2,7 
Oito a dez  - - 
Acima de dez  01 2,7 

6- Qual é a sua participação 
na vida econômica do seu 
grupo familiar? 

Não trabalho 28 75,7 
Trabalho, mas recebo ajuda financeira 
da família ou de outras pessoas 

05 13,6 

Trabalho para o meu próprio sustento 01 2,7 
Trabalho, sou responsável pelo meu 
sustento e contribuo parcialmente 
para o sustento da família 

02 5,4 

Trabalho e sou principal responsável 
pelo sustento da família 

01 2,7 

7- Qual o nível de 
escolaridade de seu pai ou 

responsável 

Nenhuma instrução 03 8,1 
Ensino Fundamental incompleto 13 35,1 
Ensino Fundamental completo 03 8,1 
Ensino Médio incompleto 04 10,8 
Ensino Médio completo 09 24,3 
Ensino Superior incompleto 02 5,4 
Ensino Superior completo 02 5,4 
Pós-graduação 01 2,7 

 
 

8- 9- Qual o nível de 
escolaridade de sua mãe ou 

responsável? 

Nenhuma instrução 03 8,1 
Ensino Fundamental incompleto 07 18,9 
Ensino Fundamental completo 03 8,1 
Ensino Médio incompleto 07 18,9 
Ensino Médio completo 09 24,3 
Ensino Superior incompleto 02 5,4 



 

Ensino Superior completo 04 10,8 
Pós-graduação 02 5,4 

9- Além de livros didáticos, 
quantos livros você lê por 

mês? 

Nenhum 08 2,6 
Um a dois 21 56,8 
Três a cinco 05 13,5 
Acima de cinco 02 5,4 

10- Qual o tempo que você 
reserva diariamente para seus 

estudos? 

Nenhuma hora 08 21,6 
Uma hora 24 64,9 
Duas horas 05 13,5 
Três horas - - 
Quatro horas - - 
Tempo integral 01 2,7 

11- Qual o meio de 
comunicação que você mais 

utiliza para se manter 
informado? 

Jornal escrito - - 
Jornal falado (TV) 20 54,1 
Jornal falado (rádio) - - 
Internet 16 43,2 
Revistas 01 2,7 

12- Você usa 
microcomputador? 

Não 04 10,8 
Sim, de casa 21 56,8 
Sim, do trabalho 01 2,7 
Sim, de amigos 04 10,8 
Sim, de outros locais 07 18,9 

13- O que você espera em 
primeiro lugar do CEJLA? 

Aquisição de cultura geral 01 2,7 
Formação profissional, voltada para o 
trabalho 

05 13,5 

Formação teórica, voltada para o 
vestibular 

15 40,5 

Aquisição de conhecimentos que me 
permitam conhecer melhorar o mundo 
em que vivemos 

05 13,5 

Aquisição de conhecimentos que me 
permitam conhecer melhorar meu 
nível de instrução 

11 29,7 

14- Qual a frequência com 
que os professores te tratam 

com carinho, respeito e 
cordialidade? 

Sempre 17 45,9 
Quase sempre 12 32,4 
De vez em quando 04 10,8 
Nunca - - 
Quase nunca 04 10,8 

15- Qual a frequência com 
que os professores são 

importância ao que você diz? 

Sempre 08 21,6 
Quase sempre 18 48,6 
De vez em quando 07 18,9 
Nunca 01 2,7 
Quase nunca 02 5,4 

16- Qual a frequência com 
que os professores te 

incentivam a tirar boas 
notas? 

Sempre 27 73,0 
Quase sempre 08 21,6 
De vez em quando 02 5,4 
Nunca - - 
Quase nunca 01 2,7 

17- O que o professor faz “Paga sapo” 05 13,5 



 

quando há desordem na sala 
de aula? 

Espera silêncio 08 21,6 
Briga, manda para a coordenação 04 10,8 
Conversa com os alunos e pede 
organização 

21 56,8 

 
 
 
 
 
 
 

18- Na sua opinião o que é 
mais importante para a 

escola? 

Pontualidade - - 
Verbas - - 
As aulas 02 5,4 
Motivação 02 5,4 
Bons professores e funcionários 11 29,4 
Limpeza da escola - - 
Direção - - 
Participação dos alunos 03 8,1 
Quadra de esportes 01 2,7 
Salas, quadros, gizes e apagadores - - 
Aprendizagem dos alunos 22 29,5 

19- Em qual disciplina você 
apresenta maior dificuldade? 

Língua portuguesa 02 5,4 
Matemática 11 29,7 
Ciências - - 
Biologia 06 16,2 
Química 03 8,1 
História 03 8,1 
Geografia 01 2,7 
Sociologia - - 
Filosofia - - 
Inglês 03 8,1 
Espanhol - - 
Física 13 35,1 

20- Como você deseja que 
seja seu professor? 

Que explique as tarefas 05 13,5 
Legal/amigo 08 21,6 
Divertido 01 2,7 
Paciente 02 5,4 
Inovador/atualizado 13 35,1 
Respeitador/compreensivo 06 16,2 
Que domine o conteúdo da disciplina 
que ministra 

12 32,4 

21- Como você deseja que 
sejam as aulas? 

Mais difíceis - - 
Com mais tarefas 01 2,7 
Rápidas 02 5,4 
Com trabalhos grupais 04 10,8 
Não cansativas 02 5,4 
Com menos teoria e mais participação 
dos alunos 

05 13,5 

Com mais motivação 02 5,4 
Bem explicada e criativa 23 62,2 

22- Qual seu nível de 
satisfação com relação às 

aulas oferecidas no 
laboratório de Informática? 

Baixo 12 32,4 
Médio 21 56,8 
Alto 03 8,1 

23- Qual seu nível de Baixo 12 32,4 



 

satisfação com relação às 
aulas oferecidas no 

laboratório de Ciências? 

Médio 15 40,5 
Alto 05 13,5 

24- Como você avalia a 
direção do colégio 

Ótimo 17 45,9 
Bom 17 45,9 
Regular 02 5,4 

25- Como você avalia a 
coordenação pedagógica do 

colégio 

Ótimo 16 43,2 
Bom 17 45,9 
Regular 05 13,5 

26- Como você avalia a 
coordenação de turno do 

colégio 

Ótimo 13 35,1 
Bom 21 56,8 
Regular 03 8,1 

27- Como você avalia o 
serviço de atendimento da 

secretaria do colégio 

Ótimo 15 40,5 
Bom 18 48,6 
Regular 04 10,8 

28- Como você  deseja a 
avaliação? 

Sem  reprovar 02 5,4 
De pesquisa 02 5,4 
Com mais conteúdos - - 
Mais difíceis - - 
Mais difíceis - - 
Com reforço para alunos que tem 
dificuldades 

10 27,0 

Bem formuladas/ 
contextualizadas/criativas 

08 21,6 

Com conteúdos estudados 09 24,3 
Fácil e compreensível 05 13,5 

29- Qual seu nível de 
satisfação com relação ao 
trabalho desenvolvido pela 

equipe de limpeza do 
colégio? 

Baixo 02 5,4 
Meio  20 54,1 
Alto 

14 37,8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
QUESTIONÁRIO SEGMENTO PAIS/RESPONSÁVEIS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

1-Sexo  Masculino 3 Feminino 22 Masc. 
% 

12 Fem. % 88 

2-
Instrução 

1GI 1 1GC 3 2GI 2 2GC 11 3GI 1 3GC 3 

% 1GI 4,3 1GC 13 2GI 8,7 2GC 47,8 3GI 4,3 3GC 13 

3-Número de filhos 
matriculados 

Um 15 Dois 13 Três - 

% Um 65,2 Dois 56,5 Três - 
Legenda:  G – Grau; I – Incompleto; C – Completo. 
 
 

4- Conhece o Projeto Político-Pedagógico da 
Escola? 

% 

Sempre 
Frequente

mente 
Algumas 

vezes Nunca 

4.1-Participou da construção do Projeto 
Político-Pedagógico da Escola 

31,8 27,3 31,8 13,6 

4.2- A escola possui Conselho Escolar? 13,6 18,2 18,2 18,2 
4.3- A escola possui Conselho de Classe? 90,9 - - 4,5 
4.4- Os pais participam das reuniões quando 
convocados? 

90,9 - - 4,5 

4.5- Procura a escola por iniciativa própria? 36,4 13,6 4,5 - 
4.6- A direção procura envolver os pais nas 
decisões para melhoria da escola? 

50,0 22,7 40,0 - 

4.7- A escola estimula a participação dos  pais 
nas atividades escolares para melhorar o 
desenvolvimento dos alunos? 

59,1 13,6 18,2 4,5 

4.8Os pais participam nas decisões 
administrativas e pedagógicas? 

63,6 13,6 13,6 13,6 

4.9- Os pais sabem como funciona o processo 
de transferência compulsória e de suspensão? 

22,7 9,1 31,8 31,8 

 81,8 - - 18,2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTIONÁRIO SEGMENTO  PROFESSORES 
 

 
GESTÃO PARTICIPATIVA 

 
SI
M 

% NÃ
O 

% 

1- A escola realiza o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação 
de ações escolares de forma participativa, envolvendo o Conselho 
escolar, professores, funcionários, pais e alunos. 

31 86,1 5 13,9 

2- A escola mantém parcerias com entidades, empresas, comércios, 
visando a melhoria da Gestão Escolar e enriquecimento do currículo 
escolar e a aprendizagem dos seus alunos? 

23 63,9 11 30,6 

3- A escola estimula e apóia a organização dos alunos (Grêmio 
Estudantil) para que ativem em ações conjuntas e solidárias? 

35 97,2 1 2,8 

 
 
 

GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

SI
M 

% NÃ
O 

% 

4- Há na escola um esforço de atualizar seu currículo escolar, tendo 
como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais? 

35 97,2 1 2,8 

5- A escola identifica, desde o início do ano letivo, as dificuldades de 
aprendizagem dos alunos e desenvolve ações pedagógicas, tendo por 
objetivo a recuperação do rendimento escolar? 

30 83,3 4 11,1 

6- A escola realiza projetos criativos, dinâmicos e inovadores para a 
melhoria da auto-estima dos alunos, como a prevenção e combate à 
violência escolar ambiental. 

34 94,4 1 2,8 

 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
 

SI
M % 

NÃ
O % 

7- A escola dedica-se regularmente, a promover a integração entre os 
professores e demais funcionários da escola, visando a articulação de 
suas ações? 

33 91,7 3 8,3 

8- A escola adota práticas de avaliação de desempenho de seus 
professores e funcionários de modo a verificar o cumprimento de 
objetivos e metas que levem à melhoria e desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos? 

31 86,1 2 5,6 

9- A escola adota práticas de valorização e reconhecimento do 
trabalho e esforço de seus professores e funcionários, no sentido de 
aprimoramento do seu desempenho? 

29 80,6 5 13,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GESTÃO DE SERVIÇOS 

 
SI
M 

% NÃ
O 

% 

10- A escola mantém serviço atualizado de escrituração escolar: 
diários de classe, documentação dos alunos e outros? 

34 94,4 1 2,8 

11- A escola promove ações que favoreçam a conservação, higiene e 
limpeza – e  a manutenção do patrimônio escolar? 

32 88,9 3 8,3 

12- A escola disponibiliza seu espaço nos fins de semana e período 
de férias para a realização de atividades que congreguem a 
comunidade? 

24 66,7 7 19,4 

 
 
 

GESTÃO DE RESULTADOS 
 

SI
M 

% NÃ
O 

% 

13- A escola tem alcançado os objetivos e metas definidos em seu 
Projeto  Pedagógico? 

34 94,4 1 2,8 

14- A escola utiliza referência de comparação – outras escolas, 
sistema SAEB ou outro – para analisar seus resultados e o nível do 
seu desempenho. 

30 83,3 2 5,6 

15- A escola presta contas ao pai e à comunidade, dos resultados das 
ações que promove, em relação à aprendizagem dos seus alunos? 

32 88,9 2 5,6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 QUESTIONÁRIO SEGMENTO ADMINISTRATIVO/SERVIÇOES GER AIS 

 
1- INFORMAÇÕES DE ENQUADRAMENTO 

Anos de serviço Menos de 10 3 De 11 a 
25 

9 Mais de 
25 

1 

% Menos de 10 23,1 De 11 a 
25 

69,2 Mais de 
25 

7,7 

Função 
desempenhada 

Serviço 
Administrativo 

- Serviço de apoio (auxiliar 
adm.)  

13 

% Serviço 
Administrativo 

- Serviço de apoio (auxiliar 
adm.)  

100 

Categoria Efetivo 10 Contratado 2 
% Efetivo 76,9 Contratado 15,4 

 
 

2- SATISFAÇÃO COM AS LIDERANÇAS 
SATISFAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE 
LIDERANÇA PELO CONSELHO EXECUTIVO 

% 

 1 2 3 4 5 6 
O conselho executivo, com a sua atuação, cria um 
clima de confiança. 

15,4 - - 53,8 30,8 - 

O conselho executivo reconhece e valoriza o meu 
trabalho. 

7,7 - 15,4 30,8 46,2 7,7 

O conselho executivo preocupa-se em facilitar aos 
funcionários os recursos necessários ao seu 
desempenho. 

7,7 - 15,4 46,2 30,8 - 

A comunicação com o conselho executivo é fácil. 7,7 - - 61,5 30,8 - 
O conselho executivo apóia e incentiva o trabalho em 
equipe. 

7,7 - 7,7 46,2 38,9 7,7 

O conselho executivo empenha-se na resolução 
conjunta dos problemas que surgem a nível particular 
de algum funcionário. 

7,7 - - 53,8 46,2 7,7 

O conselho executivo apóia todas as iniciativas e 
melhoria. 

7,7 - - 53,8 53,8 - 

A atitude do conselho executivo motiva os 
funcionários. 

7,7 - 7,7 38,9 38,9 7,7 

O conselho executivo reconhece as iniciativas por parte 
dos funcionários. 

7,7 7,7 - 38,9 38,9 23,1 

As informações e decisões fundamentais do Ministério 
da Educação são sempre divulgadas. 

7,7 - 15,4 38,9 30,8 7,7 

A circulação da informação entre o conselho executivo 
e os serviços da escola é eficaz. 

7,7 - 7,7 61,5 23,1 7,7 

O conselho executivo proporciona, pontualidade, aos 
funcionários um horário flexível de forma a 
compatibilizarem a sua vida profissional com a 
familiar. 

7,7 - 7,7 53,8 30,8 - 

O conselho executivo é competente, dinâmico e sabe 
gerir os conflitos. 

7,7 - 15,4 46,2 23,1 - 



 

A escola avalia periodicamente a satisfação dos 
funcionários, nomeadamente através de reuniões ou 
conversas nos vários aspectos (condições de trabalho, 
nível de comunicação, opções de formação, 
atendimento geral). 

7,7 - 7,7 30,8 30,8 7,7 

Nesta escola, os funcionários são ouvidos durante o seu 
processo de avaliação. 

7,7 - 7,7 30,8 30,8 15,4 

 
 

3- SATISFAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE LIDERANÇA PELO CHEFE DE 
SERVIÇO 

 1 2 3 4 5 6 
Nesta escola, todos os funcionários conhecem a sua 
função e respectivas tarefas. 

7,7 - - 61,5 30,8 - 

Nesta escola, existem periodicamente reuniões conjuntas 
para avaliar o trabalho e o desempenho. 

7,7 - 15,4 38,5 30,8 15,4 

Nesta escola os funcionários propõem alterações, 
inovações, etc. 

7,7 7,7 - 30,8 30,8 15,4 

Nesta escola, as propostas dos funcionários são 
geralmente, tidas em considerações. 

7,7 - 23,1 30,8 38,5 7,7 

O chefe de serviço é competente e dinâmico. 7,7 - - 46,2 38,5 7,7 
O chefe de serviço sabe gerir conflitos. 7,7 - 7,7 46,2 30,8 7,7 
Nesta escola, os funcionários são felicitados 
pessoalmente quando fazem um bom trabalho. 

7,7 - - 53,8 30,8 7,7 

 
 

4- SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO 

% 

 1 2 3 4 5 6 
Estou satisfeito com o clima; ambiente da escola. 7,7 - 15,4 69,2 7,7 - 
Estou satisfeito com as condições de trabalho que tenho na 
escola. 

7,7 - 15,4 69,2 7,7 - 

Nesta escola, na atribuição do trabalho, tem-se em conta as 
necessidades especificas da tarefa. 

7,7 - 15,4 46,2 38,5 - 

Gosto do trabalho que desenvolvo, em geral, na escola. 7,7 - 15,4 30,8 38,5 - 
Gosto do trabalho que desenvolvo com os professores. - - - 46,2 38,5 15,4 
Gosto do trabalho que desenvolvo com os alunos. 7,7 - 7,7 46,2 30,8 7,7 
A escola está a corresponder às minhas expectativas. 7,7 - - 61,5 30,8 - 
Gosto/gostaria de permanecer nesta escola. 7,7 - 7,7 46,2 30,8 7,7 
Os professores da escola respeitam o meu trabalho. 7,7 - - 69,2 23,1 - 
Os pais e encarregados de educação da escola respeitam o 
meu trabalho. 

7,7 - 7,7 46,2 23,1 15,4 

Os alunos respeitam o meu trabalho. 7,7 - 30,8 38,5 15,4 7,7 
 
 
 
 
 
 



 

5- SATISFAÇÃO COM O 
DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA 

% 

 1 2 3 4 5 6 
Nesta escola é ministrada uma formação inicial sobre o 
serviço a todos os novos funcionários. 

- 7,7 - 23,1 23,1 38,5 

Eu participo na tomada de decisões em que são 
negociados parâmetros  de avaliação, resultados e 
competências. 

- - - 15,4 38,5 38,5 

Demonstro interesse em aprender novos métodos de 
trabalho. 

- 15,4 - 46,2 30,8 - 

Participo regularmente em ações de formação. - 30,8 7,7 15,4 23,1 15,4 
Geralmente, faço sugestões para o plano de formação. - 23,1 15,4 23,4 15,4 15,4 
 
 

6- NÍVEIS DE MOTIVAÇÃO % 
 1 2 3 4 5 6 

Participo ativamente na organização da vida na escola, 
n o que me diz respeito. 

7,7 - 7,7 38,5 30,8 7,7 

Proponho planos de melhoria da escola. - 15,4 15,4 30,8 23,1 7,7 
Desenvolvo habitualmente trabalho em equipe. - - - 61,5 23,1 7,7 
Nesta escola, os funcionários comunicam aos colegas o 
que aprendem. 

7,7 15,4 15,4 23,1 15,4 15,4 

Nesta escola, sentimo-nos encorajados a desenvolver 
melhores práticas na nossa área de trabalho. 

7,7 23,1 - 38,5 23,1 7,7 

Nesta escola, os funcionários são ouvidos para definir o 
plano anual de formação. 

- - 15,4 23,1 23,1 30,8 

 
 

7- SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE 
HIGIÊNE, SEGURANÇA, 

EQUIPAMENTO E SERVIÇOS. 

% 

 1 2 3 4 5 6 
A escola dispõe de bar, refeitório, vestiário e outros 
apoios que facilitam a vida dos funcionários. 

- 30,8 7,7 46,2 7,7 7,7 

Estou satisfeito com os equipamentos informáticos 
disponíveis 

15,4 15,4 15,4 23,1 23,1 7,7 

Estou satisfeito com os equipamentos/produtos de 
limpeza disponíveis. 

7,7 - 30,8 30,8 30,8 - 

Estou satisfeito com as condições de higiene na escola. 7,7 - 7,7 53,8 30,8 - 
Estou satisfeito com as condições de segurança 
existentes na escola. 

- 15,4 30,8 38,5 15,4 - 

 
Legenda: 
1=Muito insatisfação; 2= Insatisfação; 3= Pouco Satisfeito; 4= Satisfeito; 5= Muito Satisfeito; 
6=Não tenho opinião 
 
 

 


