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1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
 

Município: 
Paranaguá 

Código do 
Município:1840 
Instituição:Escola Municipal "Professora Maria José Tavares" 

Código do INEP:41140885 

E-mail da instituição: 

francine.dahle@paranagua.pr.gov.br 
 

SAE:00750 

Endereço:Rua Claudionor Nascimentos/n-Jardim Santa Rosa. 

Telefone/ fax:(41)3420-2873 

Direção escolar: Francine do Nascimento Dahle 

E-mail: francine09dahle@hotmail.com 

 

Pedagoga Coordenadora: 
Altamira Aparecida Fernandes de 

Oliveira  

 E-mail: kikaaltamira2017@gmail.com 

 
Pedagoga Coordenadora: Eliani do 

Nascimento 

 E-mail: 

eliani.nascimento@paranagua.pr.gov

.br 

 

Pedagoga Orientadora: Fabiana 

Bestana Gimenes 

E-mail: fabianabg2005@hotmail.com 

 
 
 
 

mailto:%20francine.dahle@paranagua.pr.gov.br
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Dependência Administrativa: SEMEDI – Secretaria Municipal de Educação e 

Ensino Integral 
Entidade Mantenedora: Prefeitura Municipal de Paranaguá 

Nº da Resolução de Criação da Instituição de Ensino: Decreto nº. 671, de 

22/07/1985, da Prefeitura Municipal de Paranaguá. 

Nº da Resolução de Autorização da Instituição de Ensino: Res. Nº 04/86, 

de 02/01/1986 



6 
 

 

Horários de Funcionamento: 07h30min às 11h30min /13h30min às 17h30min 
 
 

ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO OFERTADO POR ESTA INSTITUIÇÃO 
( ) Educação 
do Campo ( ) 
Educação 
Especial 
( ) Educação Infantil 
(X) Ensino Fundamental 

 
 
 

HISTÓRICO 
A Escola Municipal “Professora Maria José Henrique Tavares” está situada 

à Rua Claudionor Nascimento, s/n, Jardim Santa Rosa, na cidade de Paranaguá, 

estado do Paraná, zona urbana. Foi inaugurada no mês de julho de 1985 e seu 

funcionamento foi autorizado pelo Decreto nº. 671, de 22 de julho de 1985, da 

Prefeitura Municipal de Paranaguá. 

Recebeu esse nome em homenagem à Professora Maria José Henrique 

Tavares, nascida em Paranaguá, no dia 07 de maio de 1919. Lecionou na Escola 

Isolada Pires Pardinho e no Grupo Escolar Faria Sobrinho. Ficou conhecida e 

respeitada pela sua postura e capacidade profissional, sendo descrita como uma 

pessoa de personalidade forte, meiga, responsável e dedicada. Distribuiu e 

recebeu ao longo do tempo que lhe coube em vida, carinho e amizade. Após 28 

anos de dedicação, aposentou-se, deixando disseminado em seu caminho de 

amor, saberes, competências e habilidades na vida daqueles que um dia, 

puderem partilhar com ela o seu universo de paixão: ensinar. Preencheu seus 

anos de aposentadoria com cursos de artes, crochê, culinária e com atos de 

benemerência. Falecendo aos 63 anos, no dia 16 de junho de 1982. 

Inicialmente a Escola possuía um bloco com seis salas de aula; outro com 

salas para direção, secretaria e cozinha; além de banheiro feminino e masculino, 

e uma área coberta para o recreio. 
No ano de 2004, passou por reformas e ampliação, onde foram criadas: 
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sala de informática, brinquedoteca, sala de professores, banheiro para 

funcionários e adequação da estrutura já existente. 

Em 2005 foi criada a quadra poliesportiva com cobertura e iluminação. 

Atualmente, a escola possui: oito salas de aula, banheiro feminino para os 

estudantes, banheiro masculino para os estudantes, banheiro para funcionários, 

sala de informática, sala de leitura,que foi inaugurada em 13de agosto de 2015, 

sala para biblioteca e orientação, sala para coordenação, almoxarifado, 

secretaria, direção, sala dos professores, despensa, cozinha, área coberta para 

lanche e quadra poliesportiva coberta. 

 
 QUADRO DE ATOS 

 
 

 BIOGRAFIA DO PATRONO 
Em uma família humilde onde o pai, Caetano Antônio Henrique, era 

funcionário da Alfândega e a mãe, Osminda Silva Henrique, o ajudava nas 

despesas lavando roupa para a família Acrisio Guimarães. Nasceu no dia 07 de 

maio de 1919, uma menina sadia de imensos olhos verdes. Seu nome era Maria 

José da Silva Henrique. 

Quarta filha de uma prole de cinco filhas, tinha ainda dois irmãos: um por 

parte do pai e outro por parte de mãe. 

A família de Maria José soube formar-se, solidificar-se e ensinar-lhe 

valores, mostrando-lhe que apesar das dificuldades econômicas, ela podia ser 

feliz. 

Nascida em uma modesta casa de madeira à Rua Princesa Isabel (atual 

edifício Nossa Senhora do Rocio) tinha como vizinhos e companheiros de 

"cozinhado" as crianças da família Pinho e Guimarães, numa época em que 

laços de amizade e respeito, uniam-se à relações duradouras que marcavam as 

cidades pequenas do interior. 
Tinha como irmãs Ephigênia, Hilda, Eurídice e Regina Helena. 

Anos mais tarde, Ephigênia ajudou com seu trabalho à máquina de 

costura, a cuidar e encaminhar aquela criança, sendo na prática, sua segunda 
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mãe. 

Diante de tanta atenção e carinho, Maria José tornou-se uma pessoa 

afável e querida e as necessidades materiais nem eram tão percebidas. 

Hilda foi trabalhar na Cia telefônica da cidade. 

Eurídice tornou-se professora e Regina Helena, a filha mais nova da 

família, também seguir o mister de ensinar. 

Quanto aos irmãos Mucio e Sebastião, aquele trabalhava no IBC e este no 
Cais do 

Porto.  
 
Sua juventude foi tranquila aos moldes dos anos trinta, intermediando 
canções ao 

pé do rádio e as conversas das mães sentadas nas cadeiras à calçada enquanto 

as crianças brincavam e os jovens jogavam bilboquê, diabolô e sete-marias. 

Viver em Paranaguá, cidade histórica, plena de vínculos amigos e onde a 

solidariedade unia as famílias, solidificou na formação do caráter de Maria José, 

as características que sempre a marcaram: a honradez, a paciência e a ternura 

em suas ações. 

Vieram os estudos na escola de dona Eleuzina e posteriormente, no 

Grupo Escolar Anexo à Escola Normal Dr. Caetano Munhoz da Rocha, onde 

mais tarde Maria José formou-se professora. 

Em 31 de janeiro de 1940, Maria José Silva Henrique, aos 21 anos, foi 

nomeada para reger uma das classes do grupo escolar da cidade de Rebouças, 

no interior do Paraná, mais ou menos 250km de Paranaguá. Era um estágio 

probatório à nomeação. 

Quilômetros vencidos com lentidão e dificuldade serra acima, nos trilhos 

da, então, Rede Viação Paraná Santa Catarina (RVPSC), lá foi a professorinha 

pela primeira vez em sua vida percorrer tanta distância.Difícil de ir e vir naqueles 

tempos! 

Em razão disso, ficou então hospedada na casa da família do dentista 

Germano (o sobrenome perdido no tempo), parentes da amiga Maria Cândida, 

que também foi nomeada para reger classe naquela cidade. 

Lá permaneceu por dois anos, tendo vindo à sua cidade natal somente 

quatro vezes, nos períodos de férias. 
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Em 10 de fevereiro de 1942, Maria José foi removida para Paranaguá 

para ser regente de classe na escola isolada fixada na Praça Pires Pardinho, 

como professora normalista - Padrão G - fazendo parte permanente no Quadro 

de Ensino do Estado do Paraná. 

Dona Izaura, que era proprietária de uma casa na esquina da Rua Julia da 

Costa com Mestre Leopoldino, alugava uma sala da mesma, fazendo surgir 

aquela "Escola Isolada Pires Pardinho" onde alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos, 

distribuíam-se em filas e recebiam, cada qual, seus respectivos ensinamentos. 

Tarefa nada fácil, mas desempenhada com galhardia e ternura, qualidade 

que levou como sua por toda a vida. 

Casou-se em 1951 com Evandro Tavares e um ano após, nasceu seu 

filho Alberto Rafael Tavares Neto (falecido prematuramente m 1997, aos seus 45 

anos de idade). 

Por algum tempo, ensinou também no Grupo Escolar da Costeira de onde 

transferiu seu exercício para o Grupo Escolar Faria Sobrinho. Ali, sua carreira 

floresceu e Maria José ficou conhecida e respeitada pela sua postura e 

capacidade profissional. 

Recebeu dos alunos, familiares e colegas todo o carinho e reconhecimento que 

um ser humano cônscio de sus responsabilidades e pleno de dedicação 

profissional pode esperar. 

Após 28 anos de dedicação, estando no nível 15 - símbolo MN4, 

aposentou-se, deixando disseminado em seu caminho de AMOR, saberes, 

competências e habilidades na vida daqueles que um dia, puderam partilhar com 

ela o seu universo de paixão: ENSINAR. 

De seu único filho Alberto Rafael nasceu sua única descendente - Rafaela. 

Preencheu seus anos de aposentadoria com cursos de artes, de crochê, 

de culinária e com atos de benemerência. Meiga e gentil, distribuiu e recebeu ao 

longo do tempo que lhe coube na vida, carinho e amizade. 

A indicação de seu nome para um espaço onde os folguedos, os risos, as 

canções, as brincadeiras e o aprendizado das crianças borbulham, manterá 

sempre vivo o nome de Maria José Henrique Tavares. 
Faleceu no dia 16 de junho de 1982. 
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 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
A escola funciona em regime parcial, devido à procura de vagas pelos 

moradores locais e a falta de salas, não foi possível transformar em Ensino 

Integral, pois acarretaria na diminuição de vagas, para que se desenvolvesse um 

Ensino Integral de qualidade. Atualmente, a escola funciona com os seguintes 

horários e períodos: 

No Período Matutino (7h30min às 11h30min) são 8 turmas: 

- 1 turma de 3º ano 

3º A – 21 alunos 
 

- 3 turmas de 4º ano 

4º A – 22 alunos 

4º B – 20 alunos 

4º C – 22 alunos 

 

- 4 turmas de 5º ano 

5º A – 21 alunos 

5º B – 21 alunos 

5º C - 24 alunos 

5º D - 21 alunos 

 
No Período Vespertino (13h30min às 17h30min) são 8 turmas: 

- 4 turmas de 1º ano 

1º A – 18 alunos 

1º B – 17 alunos 

1º C – 18 alunos 

1º D - 17 alunos 

 
- 2 turmas de 2º ano 

2º A – 23 alunos 

2º B – 23 alunos  

 

- 2 turmas de 3º ano 



11 
 

3º B – 24 alunos 

3º C – 22 alunos 

 
 

 ESTUDO DA REALIDADE 
A escola atende uma comunidade formada por uma diversidade cultural 

plural, onde é possível observar crianças de todos os níveis sociais. 

Os pais, em uma parcela considerável, têm uma presença ativa nas 

atividades desenvolvidas pela escola, mantendo uma relação estreita e 

mantendo o compromisso assumido com a mesma e com seus filhos. É certo 

que exceções existem, mas a escola preza por cativar todos os que estão 

afastados, conscientizando-os da sua importância enquanto membros ativos da 

escola e da comunidade. 

A escola encontra-se no bairro Jardim Santa Rosa, próximo à Avenida 

Prefeito Roque Vernalha, à Rodovia Ayrton Senna (BR277) e à linha férrea. É 

um bairro residencial, com pequenos comércios, supermercados, farmácias, 

posto de combustível, chácaras e uma fábrica de café e uma escola de 

samba.Considerado um bairro central, engloba os mais diversos níveis de renda, 

com alguns locais que apresentam problemas de violência, com problemas que 

atingem certa parcela de alunos e ex-alunos da escola. 

Fazendo um levantamento da ficha de matrícula dos alunos, observou-se 

um percentual de aproximadamente 50% dos pais que declararam ter Ensino 

Médio, porém boa parcela dos pais não preenche esse campo no ato da 

matrícula. E uma parcela de, aproximadamente, 5% dos pais declarou ter 

cursado ou estar cursando o Ensino Superior. 

Durante a realização de reuniões de pais é comum ver mães que ainda 

são donas- de-casa e muitos outros que são avós ou tios, que acabam sendo 

responsáveis pelas crianças, em vista do trabalho dos pais. Mas a escola não 

possui dados sobre esse assunto. 

Existem muitos armazéns nas imediações da escola o que causa um 

grande fluxo de caminhões na rua em frente à escola e nas que circundam a 

instituição. 
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2 FINS E OBJETIVOS 
O Projeto Político-Pedagógico foi construído de forma coletiva, sendo ele 

um documento norteador que expressa os princípios, fundamentos e 

procedimentos nos quais a escola está pautada. 

A conquista dos objetivos propostos para o ensino depende de uma 
prática educativa que tenha como eixo, a formação de um cidadão autônomo e 
participativo. 

A prática educativa é bastante complexa, visto que o contexto da sala de 

aula traz questões de ordem afetiva, emocional, cognitiva, física e de relação 

pessoal. 

Dentro desse contexto, podemos citar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, lei 8.069/90, em seu artigo 5º, onde garante os direitos 

constitucionais fundamentais da criança e do adolescente. No Artigo 53, nos 

incisos I, II e III, que lhes assegura igualdade de condições, acesso e 

permanência na escola pública e gratuita, próxima à sua residência. Também no 

Artigo 54, que lhes confere o direito de atendimento especializado e no Artigo 55, 

que estabelece como dever dos pais matricular os filhos no sistema de ensino. 

E para que todos esses direitos sejam respeitados é necessário um 

planejamento bem elaborado, que tenha em vista a qualidade da formação a ser 

oferecida a todos os alunos. Para tanto, esse processo deve explorar a 

aprendizagem de metodologias, capazes de priorizar a construção de estratégias 

de verificação e comprovação de hipóteses, na construção de argumentação, 

capaz de controlar os resultados desse processo. A escola, portanto, para a 

elaboração de seu trabalho pedagógico e cumprindo o que diz a LDB, em seu 

Art. 12, onde ressalta que todas as instituições de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e 

executar sua proposta pedagógica, apresenta o referido projeto que de acordo 

com o Art. 13. da LDB contou com a participação de todos os docentes da 

escola. 

Para tanto, a Escola objetiva sua ação educativa, fundamentada nos 

princípios da universalização de igualdade de acesso, permanência e sucesso, 

da obrigatoriedade da Educação Básica e da gratuidade escolar, garantindo a 
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inclusão das crianças em todas as possibilidades e oportunidades oferecidas, 

impedindo a segregação e o isolamento das mesmas. Mudando assim, o que 

está em geral disponível, através da reforma, organização do currículo, 

avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades dentro 

e fora de sala de aula. (cf. Resolução CNE/CEB – 02/01). 

Pretende-se atender o disposto na Constituição Federal, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ministrar a Educação Infantil e o Ensino Fundamental observados, 

em cada caso, a legislação e as normas especificamente aplicáveis: 

 
Constituição Federal/88 
Art. 6º - a educação como um direito social de todo o brasileiro; 

Art. 205 – dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado e da 
família; 

Art. 206, inciso I, defende a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

Art. 208, inciso I, o Ensino Fundamental gratuito a todos, independentemente da 

idade; no inciso III, ao atendimento especializado às pessoas com deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino, e no inciso VII, aos programas 

suplementares de material didático, dentre outras necessidades de apoio; 

Art. 229, chama atenção especial dos pais para o dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores. 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90 
Art. 5º- garante os direitos constitucionais fundamentais da criança e do 
adolescente. 

Art. 53 – incisos I, II e III: assegura-lhes igualdade de condições, acesso e 
permanência na escola pública e gratuita, próxima à sua residência. 
Art. 54 - lhes confere o direito ao atendimento especializado. 

Art. 55 – estabelece como dever dos pais matricular os filhos no sistema de 
ensino. 

 
 

CÓDIGO PENAL, LEI Nº 2848/40. 
Art. 246, com punição de multa ou detenção de 15 dias a um mês, a quem 
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deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade 

escolar. 

 
LDB 9394/96 

 
 

CONCEPÇÕES 
A dialética propõe um método de pensamento que é baseado nas 

contradições entre a unidade e multiplicidade, o singular e o universal e o 

movimento da imobilidade. 

Pensando assim, a escola não detém todos os conhecimentos, será 

através das práticas pedagógicas que os saberes universais serão apropriados 

pelos alunos, num sistema onde não só o aluno aprende e, sim, todos 

compartilham suas informações, suas ideias, tudo aquilo que será necessário 

para que haja realmente uma transformação positiva na sociedade, pois não se 

pretende que os alunos apenas decorem ou gravem conhecimentos e definições, 

mas compreendam a construção desse conhecimento e como cada um pode 

colaborar para que as futuras gerações também possam usufruir desse contexto. 
“A necessidade de se compreender a educação no seu 
desenvolvimento histórico- objetivo e, por consequência, a possibilidade 
de se articular uma proposta pedagógica, cujo ponto de referência, cujo 
compromisso, seja a transformação da sociedade e não sua 
manutenção, a sua perpetuação”. (SAVIANI, 2003, p.93) 

 
 

A educação não pode ser omissa diante das transformações pelas quais 

passa a sociedade. A escola precisa rever o seu papel como responsável pela 

formação dos futuros cidadãos, precisa abrir espaço para um novo jeito de 

pensar, de construir novas atitudes. As relações devem ser baseadas na ética, 

enfocada numa responsabilidade social, onde todas as ações realizadas sempre 

visem o bem comum e a transformação da sociedade. 

 
A criança e a infância 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998), "as crianças possuem uma natureza singular, que as caracterizam como 

seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio”. 

É na infância que a criança inicia sua participação numa nova realidade, 
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além do seu contexto social, passa a ser um aluno, pertencente a uma 

comunidade escolar. A criança enfrentará diversas transformações ao longo do 

caminho, questões biológicas, psicológicas, sociais e emocionais que fazem 

parte do seu desenvolvimento humano, tudo isso atrelado a sua vida como 

discente. Em certo momento deixará de ser criança e passará a ser visto como 

adolescente. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência é 

o período que se estende dos 10 aos 19 anos de idade. Já o Estatuto da Criança 

e do Adolescente define adolescência como o período compreendido entre os 12 

e os 18 anos de idade. 

Pesquisas recentes no campo da neurociência demonstram que nem só 

os hormônios são os culpados pelo comportamento explosivo dos adolescentes. 

Não apenas o corpo, mas a mente e o cérebro passam por uma reorganização 

funcional nessa fase. E na adolescência que o ser humano adquire a capacidade 

de pensar e raciocinar além dos limites do próprio mundo e das realidades 

próximas. O pensamento ultrapassa o tempo presente e torna- se capaz de 

elaborar teorias acerca de tudo. Passa a orientar seus interesses para o futuro, 

para os grandes ideais a serem atingidos e para a elaboração de hipóteses. O 

pensamento torna-se independente da representação e dar imagens e passa a 

operar com conceitos abstratos, cujo conteúdo não é representável de forma 

concreta. Durante a adolescência, amplia- se a participação social, a 

popularidade entre os colegas adquire um significado especial para a maioria 

dos adolescentes, por isso a competência social e a valorização e aceitação 

pelos amigos contribui para a autoestima. As mudanças cognitivas que ocorrem 

nessa fase afetam a forma como pensam sobre si mesmo e sobre os demais, 

bem como as normas e regulamentos familiares, chegando a questioná-las. 

Além disso, como desenvolvem a capacidade para diferenciar o real do 

imaginário, passam a criar alternativas para o funcionamento da própria família, 

apresentam argumentos mais sólidos e convincentes em suas discussões 

familiares, o que significa um claro questionamento da autoridade dos pais e dos 

professores. 

A escola entra aqui como mediadora nesse conflito, procurando manter o 

interesse nas aulas e, ao mesmo tempo, garantindo que sejam respeitados o seu 
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modo de agir e pensar. 
 
 

Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
A articulação entre a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino 

Fundamental deve acontecer de forma harmônica.A Educação Infantil é baseada 

em planejamentos que envolvem jogos, imaginação, brincadeiras e na 

expressão de inúmeras linguagens. A atividade lúdica contribui para sua vida 

afetiva e intelectual, desenvolvendo alunos mais seguros e equilibrados no 

decorrer dos anos escolares, sendo, portanto, de suma importância que o lúdico 

esteja presente nas práticas educacionais na transição das crianças que 

ingressam no ensino fundamental, pois as crianças precisam aprender 

brincando, criando assim os alicerces de sua personalidade. 

 
Anos Iniciais e os Anos Finais do Ensino Fundamental 

A articulação entre os anos iniciais e finais do ensino fundamental deve 

estar organizada com base no diálogo, elencando as dificuldades e salientando 

os encaminhamentos que foram realizados, assegurando, desta forma, a 

continuidade do processo educacional. Preparar ações referentes aos dados 

observados em parceria com as duas etapas de ensino, levando em 

consideração a passagem do 5º para o 6º ano e o contato direto entre as 

instituições. 

A Escola é responsável em orientar os alunos nesse processo, 

proporcionando momentos de diálogo e interação entre todos os agentes 

envolvidos. 

Desenvolvimento e aprendizagem 
O ensino e aprendizagem são processos indissociáveis por se tratar de 

processo dialético que decorre da relação prática-teoria-prática, que se 

estabelece no âmbito da práxis pedagógica. 

Ao ensino e aprendizagem cabe o desenvolvimento humano em sua 

máxima possibilidade de unidade entre indivíduo e sociedade, mente e corpo, 

aprendizado e desenvolvimento, onde a formação e o trabalho dos professores 

se realizam em totalidades históricas contraditórias. 

Espera-se que o aluno seja capaz de compreender as mudanças que ele 
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pode realizar em sua realidade e dentro de seu contexto social. 
 
 

Cidadão 
Ao se pensar em cidadania, logo se vem à mente os direitos e deveres de 

cada integrante da sociedade, mas esse conceito se ultrapassa na medida em 

que se percebe a responsabilidade de cada um, como corresponsável por uma 

sociedade justa e igualitária. 

A consciência da cidadania como ferramenta de transformação deve ser 

um ponto fundamental no planejamento escolar. 

 
Cultura e Diversidade 

A cultura é uma produção essencialmente humana, fruto das interações 

entre os homens e deles com o mundo. Tudo aquilo que de alguma forma 

constitui um ser humano, seus conhecimentos, crenças, artes, moral, costumes, 

leis, hábitos e aptidões que construiu ao longo da sua história. 

É através de uma vivência cultural que o aluno se torna capaz de construir 

sua identidade pessoal e social. 

 
A diversidade cultural é que irá compor as ações educativas, a 

organização e a gestão curricular que fazem parte deste projeto 

 
Identidade e Autonomia 

A questão da identidade e da diferença está hoje no centro da teoria 

social e da prática política. 

É preciso que as diferentes hipóteses e valorizações que os professores 

formulam sejam abertas e possam ser contrastadas com as outras pessoas 

adultas que convivem com essas crianças, especialmente a sua família. Assim, a 

família ajudará fornecendo informações importantes para a construção do plano 

de aula do professor, podendo contemplar as diferenças existentes entre os 

alunos, propondo estratégias para que o desenvolvimento de todos seja 

autônomo e homogêneo, na medida do possível. 

A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com 

o meio social. A escola é um universo social diferente do da família, favorecendo 
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novas interações, ampliando desta maneira seus conhecimentos a respeito de si 

e dos outros. A auto-imagem também é construída a partir das relações 

estabelecidas nos grupos em que a criança convive. Um ambiente farto em 

interações, que acolha as particularidades de cada indivíduo, promova o 

reconhecimento das diversidades, aceitando-as e respeitando- as, ao mesmo 

tempo que contribui, para a construção da unidade coletiva, favorece a 

estruturação da identidade, bem como de uma imagem positiva. 

Já a autonomia é a capacidade de se autogovernar, tomar decisões próprias 

com base na moral, na ética, na filosofia e na política e com os conhecimentos 

disponíveis à sua volta. Professores, educadores e os pais ou responsáveis pelas 

crianças dividem essa responsabilidade. É preciso que as crianças desenvolvam 

senso crítico próprio para contribuir com o mundo ao seu redor, seja dentro de casa, 

na instituição de ensino ou fora desses ambientes, e tudo isso de forma colaborativa 

e positiva. 

Na escola, a responsabilidade de direcionar o aprendizado ainda fica muito a 

cargo dos professores. Mas, para que os estudantes tenham um aprendizado efetivo, 

os educadores devem incentivá-los a buscar autonomia também nesse processo e 

dar retorno do que realmente os ajudem a aprender. 

 
Gestão Democrática 

O processo de gestão democrática na escola deve ser dinâmico, participativo, 

abrangente, integrador e requer compartilhar responsabilidades. Essa integração se faz 

evidentemente necessária nas mais diversas ações e tomadas de decisões. 

A escola sempre está empenhada em incentivar a participação e o 

compromisso dos pais com a vida escolar dos seus filhos. Buscando o 

desenvolvimento da escola como um todo, com seus projetos, planejamentos, 

órgãos e funcionamento. 

Faz parte do planejamento anual uma ampla avaliação institucional 

visando a melhoria da qualidade de ensino da instituição, assim como observar 

possíveis falhas e solucioná-las, a fim de proporcionar uma educação de 

qualidade e um ensino de valor. 

O processo de gestão democrática na escola deve ser dinâmico, 

participativo, abrangente, integrador e requer compartilhar responsabilidades. 

https://blog.wpensar.com.br/gestao-escolar/como-dar-feedbacks-que-realmente-ajudarao-os-alunos-a-aprender/
https://blog.wpensar.com.br/gestao-escolar/como-dar-feedbacks-que-realmente-ajudarao-os-alunos-a-aprender/
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Essa integração se faz evidentemente necessária nas mais diversas ações e 

tomadas de decisões. 

A escola sempre está empenhada em incentivar a participação e o 

compromisso dos pais com a vida escolar dos seus filhos. Buscando o 

desenvolvimento da escola como um todo, com seus projetos, planejamentos, 

órgãos e funcionamento. 

 
Conselho Escolar 

O Conselho Escolar, concebido pela LDB como uma das estratégias de 

gestão democrática da escola pública, tem como pressuposto o exercício de 

poder, pela participação, da comunidade escolar e local (LDB, art. 14). Sua 

atribuição é deliberar, nos casos de sua competência, e aconselhar os 

dirigentes, no que julgar prudente, sobre as ações a empreender e os meios a 

utilizar para o alcance dos fins idealizados pela escola. O Conselho existe para 

dizer aos dirigentes o que a comunidade quer da escola e, 

no âmbito de sua competência, o que deve ser feito. 

O Conselho Escolar é composto por representantes da comunidade 

escolar e representantes de movimentos sociais, organizados e comprometidos 

com a educação, presentes na comunidade, sendo presidido por seu membro 

nato, o(a) diretor(a) escolar. 

A participação dos representantes dos movimentos sociais organizados, 

presentes na comunidade, não ultrapassará um quinto (1/5) do colegiado. 

Os representantes do Conselho Escolar são escolhidos entre seus pares, 

mediante processo eletivo, de cada segmento escolar, garantindo-se a 

representatividade dos níveis e modalidades de ensino. Sabendo-se: Equipe 

Pedagógica, Equipe Técnico- Administrativa, Profissionais da Educação, Pais de 

Alunos, APP e Comunidade Escolar. 
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Associação de Pais, Mestres e Funcionários 
 
 
 

A Associação de Pais, Mestres e Funcionários, pessoa jurídica de direito 

privado, é um órgão de representação de Pais e Professores deste 

Estabelecimento de Ensino. 

A APMF é responsável pelo acompanhamento e investimentos das verbas 

enviadas pelo Governo Federal, assim como os recursos enviados pela 

SEMEDI, Prefeitura Municipal, entre outros parceiros da escola. Zelando pela 

sua organização, aplicação e acesso da comunidade escolar. 

É organizada com a participação efetiva dos pais e professores, com 

intuito de auxiliar a gestão escolar, na destinação das verbas e bens adquiridos, 

assim como acompanhamento de projetos e ações. 

 
Formas de Articulação entre Família e Escola 

Conhecer a família de um aluno é conhecer e compreender o próprio 

aluno, a convivência no seio familiar resulta na vida dos educandos de forma 

positiva ou negativa. Se uma criança está envolvida diariamente em um 

ambiente hostil certamente agirá assim, o contrário acontece com uma criança 

que vive em um lar de muita calma, carinho e educação, pois será assim que se 

apresentará na escola. 

Com base nessa afirmativa fica claro que, se não houver a participação 

efetiva dos pais, o processo educativo restrito à escola é insuficiente para uma 

educação completa. Os pais podem exercer grandes influências no trabalho 

docente por causa do grande vínculo entre os entes da família e os problemas 

por ela derivados, que refletem na vida escolar das crianças, assim o professor 

irá conhecer a realidade através dos pais 
e responsáveis, resultando numa parceria de sucesso. 

Pensando nisso, a escola quer manter essa cultura de diálogo com os 

pais ou responsáveis, com a família. Todos devem estar envolvidos, criando um 

ambiente propício para esse laço estreito. As ações criadas pela escola para 

essa aproximação são frequentes, porém as famílias enfrentam um ritmo diário 

frenético, com os trabalhos e os afazeres domésticos, mas a escola pretende se 

adequar à essa realidade, aceitando sugestões e propondo novas formas de 

participação. 
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 CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA, FILOSÓFICAS E PSICOLÓGICAS 
A escola segue a Pedagogia Progressista Histórico-Crítica, estando 

condicionada pelos aspectos sociais, políticos e culturais, mas 

contraditoriamente existe nela um espaço que aponta a possibilidade de 

transformação social. Onde o sujeito tem um papel construtor e transformador na 

compreensão de sua realidade histórico-social. 

A pedagogia histórico‐crítica defende que é função da escola mediar a 
formação humana e o resultado da produção da cultura universal, por 
meio de um método educativo intencional, pelo qual o indivíduo é 
impelido a apreender a defesa da universalidade dos conteúdos 
escolares as formas mais desenvolvidas do saber objetivo produzido 
historicamente pelo gênero humano. É importante, deste modo, que a 
instituição escolar não ignore o conhecimento cotidiano, mas que, por 
outro lado, não fique atrelada a ele, deve buscar, portanto, superá‐lo. 
(MALANCHEN, 2014) 

 
Dentro deste conceito a escola pratica uma filosofia materialista histórico- 

dialética onde a prática está sempre articulada com a teoria, onde a organização 

dos homens em sociedade é essencial para a produção da vida, tendo, também, 

um caráter histórico sobre a organização que os homens constroem através de 

sua história. 

Pensando assim, a escola não detém todos os conhecimentos, será 

através das práticas pedagógicas que os saberes universais serão apropriados 

pelos alunos, num sistema onde não só o aluno aprende e, sim, todos 

compartilham suas informações, suas ideias, tudo aquilo que será necessário 

para que haja realmente uma transformação positiva na sociedade, pois não se 

pretende que os alunos apenas decorem ou gravem conhecimentos e definições, 

mas compreendam a construção desse conhecimento e como cada um pode 

colaborar para que as futuras gerações também possam usufruir desse contexto. 
“A necessidade de se compreender a educação no seu 
desenvolvimento histórico- objetivo e, por consequência, a possibilidade 
de se articular uma proposta pedagógica, cujo ponto de referência, cujo 
compromisso, seja a transformação da sociedade e não sua 
manutenção, a sua perpetuação”. (SAVIANI, 2003, p.93) 

 
 

A educação não pode ser omissa diante das transformações pelas quais 

passa a sociedade. A escola precisa rever o seu papel como responsável pela 

formação dos futuros cidadãos, precisa abrir espaço para um novo jeito de 
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pensar, de construir novas atitudes. As relações devem ser baseadas na ética, 

enfocada numa responsabilidade social, onde todas as ações realizadas sempre 

visem o bem comum e a transformação da sociedade. De acordo com Paulo 

Freire (1997), a educação como um todo deve ser pautada na tomada de 

consciência. A educação pode ser entendida como uma ferramenta de promoção 

da igualdade social, já que ela tem o poder de libertar o homem do que o oprime 

por ser capaz de torná-lo autônomo em seus pensamentos, em seus processos 

de conhecer, e de fazê-lo consciente como sujeito no mundo. Dessa forma, 

promove a liberdade aos sujeitos, que agem livremente e são capazes de refletir 

a respeito de si mesmos e das questões que os cercam. Na pedagogia freireana, 

portanto, a tomada de consciência do aluno deve ser o norte, o objetivo mestre 

do processo educativo. Para tanto, trabalha-se com base no diálogo e na 

reflexão, a partir da cultura e das experiências dos educandos, buscando a sua 

compreensão do processo sócio histórico de constituição da sociedade e das 

instituições sociais, assim como do seu lugar/papel social como transformador 

das realidades que o cercam. Para Freire: 

 
No momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, são capazes de 
perceber o condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se 
encontram, sua percepção muda, embora isso não signifique, ainda, a 
mudança da estrutura. Mas a mudança da percepção da realidade, que 
antes era vista como algo imutável, significa para os indivíduos vê-la como 
realmente é, uma realidade histórico cultural, humana, criada pelos homens 
e que pode ser transformada por eles (1983, p.50). 

 

CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

É necessário reconhecer o avanço nas políticas públicas para que o 

acesso à educação seja respeitado, contudo o desafio maior é fazer isso sem 

perder a qualidade e sem institucionalizar o processo educativo. A escola não é 

prédio, mas um ambiente de aprendizagem, que possibilita a convivência, a 

construção de vínculo, de significados e de sentidos. 

Há muitos desafios no campo da educação, que abarcam desde questões 

relacionadas ao paradoxo quantidade/qualidade, até a forma de contratação de 

professores e arquitetura da escola. Precisamos reconhecer o avanço nas 

políticas públicas para universalizar o acesso à educação, contudo o desafio é 
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fazer isso sem perder a qualidade e sem institucionalizar o processo educativo. 

A escola não é prédio, mas um ambiente de aprendizagem, que possibilita a 

convivência, a construção de vínculo, de significados e de sentidos. 

A escola deve ser um espaço autoral, e tudo o que é autoral exige um 

tempo maior de entrega e envolvimento. Não apenas para o aluno, mas também 

para o professor. Hoje é comum o professor assumir mais de uma jornada de 

trabalho, o que interfere na construção desse espaço autoral, individual e grupal. 

Ao dar aulas em diferentes escolas o professor não se sente pertencente a 

nenhuma, e isso é um desafio para a qualidade da educação, pois impacta na 

possibilidade real de se construir projetos pedagógicos coletivos. A qualidade 

também está ligada a possibilidade de se ter uma equipe forte, que elabore um 

trabalho consistente, coeso e contínuo, capaz de estabelecer vínculos com as 

crianças, suas famílias e com a comunidade. 

A escola precisa transpor os seus muros e ir muito além, a escola deve 

estar fortalecida junto à comunidade, comprometida com a aprendizagem, 

construída por sujeitos, pois ela é, antes de tudo, espaço de relação humana. 

Sem afeto, vinculo e socialização, a educação se desumaniza. 

É nesse contexto que esta instituição pretende crescer juntamente com 

seus alunos, propondo uma educação de qualidade focada no desenvolvimento 

integral do ser, respeitando suas necessidades e criando novos caminhos no 

aprendizado. 

De acordo com a LDB em seu artigo 3º o ensino 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 ideias e de concepções 

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 desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; garantia de padrão de qualidade; 

valorização da experiência extra-escolar; vinculação entre a educação escolar, 

o trabalho e as práticas sociais e consideração com a diversidade étnico-racial. 

A construção da democracia na escola está diretamente relacionada com 
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a construção da qualidade da educação. Na prática, a gestão democrática é uma 

construção coletiva, que supõe mudança na forma de compreender os objetivos 

e fins da educação, as relações que se estabelecem no contexto escolar e a 

função da escola enquanto instituição social. 

Numa escola democrática há a preocupação com uma educação com 

qualidade, com a socialização do saber construído historicamente pela 

humanidade, tratamento igualitário a todos, incentivando o exercício da 

cidadania, a participação dos profissionais e da comunidade escolar, a 

autonomia de gestão administrativa e pedagógica, a mobilização dos segmentos 

de gestão a partir de suas várias instâncias (como a Associação de Pais, 

Mestres e Funcionários – APMF), enfim, a construção coletiva do Projeto 

Político-Pedagógico. 

 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um instrumento que reflete a 

proposta educacional da escola. É através dele que a comunidade escolar pode 

desenvolver um trabalho coletivo, cujas responsabilidades pessoais e coletivas 

são assumidas para execução dos objetivos estabelecidos. 

É através dos princípios democráticos apontados pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, que podemos encontrar o aporte 

legal da escola na elaboração da sua proposta pedagógica. De acordo com os 

artigos 12, 13 e 14 da LDB, a escola tem autonomia para elaborar e executar sua 

proposta pedagógica, porém, deve contar com a participação dos profissionais 

da educação e dos conselhos ou equivalentes na sua elaboração. 

O Projeto Político Pedagógico da escola traça rumos a serem seguidos e 

construídos coletivamente. Percursos, rumos a seguir. 

Ao expressar as relações entre educação e a sociedade, pelo seu valor de 

mediador cultural, refletirá as concepções de homem, sociedade, cultura, 

educação preconizadas no Projeto Político Pedagógico, ou seja: formar cidadãos 

críticos e conscientes de seu papel transformador no meio social, capazes de 

construir uma nova ordem social. Uma de suas funções é pensar sobre a 

realidade social, demonstrando que o conhecimento e os fatos sociais são 

produtos históricos e que poderiam ter sido diferentes e, o mais importante, que 
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ainda podem sê-lo. 

Numa sociedade complexa a diversidade cultural é um fato. Há diferentes 

visões sobre o mundo, grande variedade de crenças e ideais, de formas de 

expressão, de gostos estéticos, de interesses. Isso tudo demonstra a dificuldade 

de selecionar uma cultura escolar determinada que seja representativa dessa 

riqueza de possibilidades como expressa Sacristán (2000). Para ele, ao planejar 

os elementos culturais comuns para todos, bem como ao desenvolvê-los no 

ensino não se podem selecionar componentes que não respeitem a riqueza da 

diversidade cultural existente pois é fundamental que tal diversidade faça parte 

da cultura comum e que se fomente a necessidade do diálogo intercultural e o 

respeito entre as culturas. 

O PPP deve possibilitar aos membros da escola, uma tomada de 

consciência dos problemas e das possíveis soluções, estabelecendo as 

responsabilidades de todos. A presença do debate democrático possibilita a 

produção de critérios coletivos no seu processo de elaboração, assimilando 

significados comuns aos diferentes agentes educacionais e colaborando com a 

identificação desses com o trabalho desenvolvido na escola. 

 
PROPOSTA CURRICULAR 

O currículo é cultural, universal, devendo sempre ser reavaliado e 

reformulado frente à realidade social. Onde o enfoque seja o conteúdo como 

produção histórico-social de todos os homens, dentro de uma proposta onde 

haja interação entre o conteúdo e a realidade concreta. 

O currículo engloba várias outras concepções para que a escola possa 

alcançar seus objetivos e tenha a verdadeira noção de seu papel social. É onde 

se expressa o conhecimento sobre o ser humano, a natureza, a sociedade, a 

educação, a aprendizagem, tudo unido nas práticas pedagógicas e nas relações 

sociais. 

O método deve ser pautado na prática social porque decorre das relações 

estabelecidas entre conteúdo, método e concepção de mundo. 

Confronta os saberes trazidos pelo aluno com o saber elaborado, na 

perspectiva da apropriação de uma concepção científico/filosófica da realidade 
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social, mediada pelo professor. 

Dentro da perspectiva histórico-crítica, Gasparin defende o ensino- 

aprendizagem a partir de cinco práticas distintas: prática social inicial do 

conteúdo, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final do 

conteúdo. 

 

PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA 
O plano de ação é uma ferramenta de gestão que permite o planejamento 

e o acompanhamento de atividades que são necessárias para que se alcance os 

objetivos e metas que a escola estipula. 
 
 

Gestão participativa/democrática 
PRIORIDADE 
- Orientação para os pais e comunidade, sobre o funcionamento da APMF (mudança da 
antiga APP), Conselho Escolar e PDDE, assim como os recursos recebidos e investidos 
na escola. 
- Avaliação Institucional 
- Funcionamento da escola, serviço de orientação educacional 
AÇÕES 
- Esclarecimentos sobre regras de convivência, atendimentos prestados pela 
Orientação Escolar, conscientização sobre o E.C.A. e o Regimento Escolar, salientando 
a importância da atualização de dados pelos pais, assim como seu interesse nas ações 
promovidas pela escola. 
- Palestra sobre o funcionamento da APP, Conselho Escolar e PDDE. 
- Exposição em painel com todas as informações financeiras da escola. 
- Pesquisa de opinião com os pais para que possam expor suas ideias e/ou sugestões 
para melhoria da escola. 
PERÍODO 1º semestre 
RECURSOS Membros da APP, Conselho Escolar e Equipe Pedagógica 
RESPONSÁVEIS Presidente da APP, Conselho e Direção Escolar 

 
 

Gestão Pedagógica 
PRIORIDADE 
- Estudos sobre Plano de Ensino, material do SEFE, avaliações, planejamentos, PPP, 
entre outros documentos da escola 
- Reforço escolar 
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AÇÕES 
- Elaboração de momentos para discussão do Plano de Ensino entre os professores 
que lecionam para o mesmo ano. 
- Verificação de avaliações, planejamentos diários em consonância com o PPP, pela 
direção escolar. 
- Reforço escolar, no mesmo turno, com professores de apoio. 
PERÍODO 
- Avaliação institucional – Início do segundo semestre 
- Demais ações – Durante todo o ano 
RECURSOS Equipe pedagógica, professores de apoio, direção escolar. 
RESPONSÁVEIS Equipe Pedagógica e direção escolar 

 
 

Gestão de Pessoas 
PRIORIDADE 
- Manter o diálogo constante entre professores 
- Pesquisas de satisfação 
AÇÕES 
- Caixinha permanente para sugestão dos pais. 
- Pesquisa de satisfação com professores e funcionários, com espaço para sugestões. 
- Troca de experiências entre professores em suas horas-atividade. 
PERÍODO 
- Caixinha de sugestões e troca de experiências – Durante todo o ano 
- Pesquisa de satisfação – Final do 1º semestre 
RECURSOS Professores, funcionários, caixa adequada, pais e comunidade. 
RESPONSÁVEIS Equipe Pedagógica e Direção Escolar 

 
 

Gestão de Serviços de Apoio(recursos físicos e financeiros) 
PRIORIDADE 
- Segurança do prédio e nos horários de entrada e saída 
- Almoxarifado inadequado 
- Escoamento da água da chuva 
AÇÕES 
- Verificação de providências para a insistente reclamação dos pais quanto à segurança 
e depredação do prédio e quadra poliesportiva. 
- Adequação do espaço para arquivamento e almoxarifado. 
- Verificação de problemas estruturais de escoamento de água da chuva, pátio das 
crianças, quadra e estacionamento. 
- Policiamento e orientação policial na entrada e saída dos alunos, devido ao alto número 
de infrações de trânsito e falta de lombadas. 
PERÍODO Durante todo o ano 
RECURSOS Solicitação aos órgãos competentes 
RESPONSÁVEIS Direção Escolar 
OBSERVAÇÃO Nenhuma dessas ações foram realizadas nos anos anteriores 
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Gestão da inclusão e socioeducação 
PRIORIDADE 
- Adaptação dos banheiros e áreas comum 
- Planejamento específico para alunos com inclusão 
AÇÕES 
- Adaptações físicas em banheiros e área comum (sanitários adequados, rampas de 
acesso, etc) 
- Orientação e acompanhamento para professores que estão com alunos de inclusão. 
PERÍODO 
- Adaptações físicas – Indeterminado 
- Orientação e acompanhamento - Mensalmente 
RECURSOS Prefeitura e Equipe Pedagógica 
RESPONSÁVEIS Direção escolar 

 
Gestão dos Resultados Educacionais 

PRIORIDADE 
- Reprovação dos alunos 
- Frequência dos alunos 
- Análise de cada caso e providências (risco social, negligência, etc) 
AÇÕES 
- Identificação das causas dos alunos reprovados no ano anterior para elaboração de 
planejamento estratégico. 
- Medidas para melhorar a frequência de alunos com altos índices de falta. 
- Acompanhamento dos alunos com dificuldade, através de planejamento específico. 
- Divulgação dos resultados positivos nas últimas avaliações externas e o IDEB. 
PERÍODO Acompanhamento mensal 
RECURSOS Pesquisa e monitoramento dos alunos 
RESPONSÁVEIS Equipe Pedagógica 

 
 
 

PLANO DE ENSINO 
Como o próprio nome indica, um plano de ensino nada mais é do que um 

planejamento no qual o professor interliga os objetivos, os conteúdos e as metas 

que pretende atingir com os alunos em determinada disciplina. 

Um plano de ensino bem elaborado possui o poder de facilitar a vida do 

professor durante o ano/semestre, organizando suas atividades de modo a 

atingir as metas estabelecidas para aquela disciplina. 

E embora pareça simples colocar no papel tudo o que se pretende na 

disciplina ministrada, fazer um plano de ensino, na maioria das vezes gera 

muitas dúvidas sobre o que colocar e onde colocar as informações, 

principalmente para as pessoas que na graduação não tiveram contato com 

disciplinas pedagógicas. 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo ensino e 

aprendizagem, com a função de diagnosticar o nível de apropriação do 

conhecimento pelo aluno. Desta forma, a avaliação é contínua, cumulativa e 

processual, devendo refletir o desenvolvimento global do aluno e considerar as 

características individuais deste no conjunto dos componentes curriculares 

cursados, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

 

AVALIAÇÃO DE PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
Todos os professores estão cientes de sua responsabilidade ao avaliar os 

alunos, conhecedores das leis e a da diversidade de instrumentos a serem 

utilizados e, ainda, do cuidado ao transferir esses dados no Livro Registro de 

Classe, proporcionando sua visualização a qualquer tempo. Como está expresso 

na Deliberação 07/99 – CEE – PR, em seu artigo 3º, § 3.º, deixa claro que ”É 

vedada a avaliação em que os alunos são submetidos a uma só oportunidade de 

aferição”, para tanto os professores registram todas as avaliações realizadas ao 

longo do período, assim como a participação, assiduidade, trabalhos individuais 

e em grupos, tudo isso para que o aluno tenha várias oportunidades de mostrar 

o seu aprendizado. 

Nesse sentido, o aluno deve aprender a tomar o conhecimento dos 

resultados de sua aprendizagem e a organizar-se para as mudanças 

necessárias. Esse exercício contínuo realizado no ambiente escolar promoverá o 

crescimento individual do sujeito que passará, naturalmente a articular-se com o 

coletivo social no exercício de sua vida cidadã, estabelecendo interações entre 

os conteúdos por ele apropriados no processo ensino aprendizagem e a 

realidade, visando a transformação da sociedade (ação-compreensão- ação). 

Todo o processo se inicia com um diagnóstico, para que se evidencie o nível de 

aprendizagem do aluno e se possa organizar as avaliações, pautadas nos eixos de 

cada disciplina e consequente registro no Livro Registro de Classe. 

Os alunos que apresentarem frequência mínima de 75% do total de horas 

letivas e  média anual igual ou  superior a 5,0 (cinco vírgula  zero) em cada 
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disciplina, serão considerados aprovados ao final do ano letivo. 

O ensino e aprendizagem são processos indissociáveis por se tratar de 

processo dialético que decorre da relação prática-teoria-prática, que se 

estabelece no âmbito da práxis pedagógica. 

Ao ensino e aprendizagem cabe o desenvolvimento humano em sua 

máxima possibilidade de unidade entre indivíduo e sociedade, mente e corpo, 

aprendizado e desenvolvimento, onde a formação e o trabalho dos professores 

se realizam em totalidades históricas contraditórias. Espera-se que o aluno seja 

capaz de compreender as mudanças que ele pode realizar em sua realidade e 

dentro de seu contexto social. Com o objetivo de dar suporte às instituições de 

ensino no que se diz respeito a educação, será realizado trimestralmente pela 

SEMEDI, uma avaliação com peso 5,0 para todos os alunos, sendo esse que 

contempla os 4 pilares da educação municipal: PNLD, SEFE, BNCC e 

CURRÍCULO. Também haverá aos alunos dos 5º anos a PROVA PARANÁ, no 

segundo trimestre para os 2º anos. São provas diagnósticas com o intuito de 

investigar pontos falhos e rever ações para sanar essas dificuldades. 

 
Procedimentos de intervenção pedagógica: recuperação de estudos 

A recuperação de estudos sempre acontecerá paralelamente às 

avaliações do processo ensino e aprendizagem, independentemente do nível de 

aprendizado do aluno, abrangendo 100% do conteúdo trabalhado no trimestre. 

Desta forma, todos os alunos, terão direito de realizar a mesma, prevalecendo à 

nota maior sobre a menor. Sendo obrigatório o seu registro em livro próprio 

(Livro Registro de Classe). 

 
3. DIAGNÓSTICO E DEFINIÇÃO DE METAS 

 
 

EIXO ENSINO E APRENDIZAGEM 

AÇÕES DE APOIO PEDAGÓGICO E AÇÕES DE INCLUSÃO 
A adaptação / flexibilização curricular configura-se nas modificações 

realizadas no fazer pedagógico, poucas ou variadas, identificando e removendo 

questões que impedem a aprendizagem e a participação dos alunos, que, por 

algum motivo, apresentam dificuldades no processo ensino e aprendizagem. 
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Essas ações estão diretamente ligadas ao planejamento e execução dos 

componentes curriculares, englobando os conteúdos programáticos, os objetivos, 

a sequência temporal dos conteúdos, as metodologias de ensino e a avaliação 

dos processos. 

Quando houver dificuldades de aprendizagem para atingir os objetivos da 

educação escolar, é necessário que haja ajustes no processo de ensino e 

aprendizagem. O currículo deve ser flexível e permitir adaptações. 

A escola, equipe pedagógica e professores, terão autonomia para 

formular, programar e dar continuidade às adaptações curriculares, elaborando 

estratégias e ações que facilitem a aprendizagem, sendo eficazes para o aluno 

que se encontra com dificuldades. 

O conceito de diversidade permite-nos afirmar que os alunos têm 

necessidades educacionais próprias e específicas, requerendo atenções 

pedagógicas individuais, para terem acesso às experiências de aprendizagem 

proporcionadas pela escola e à apropriação/construção de conhecimentos. 

Os conteúdos ainda poderão ser flexibilizados observando a complexidade 

das atividades, eliminando alguns componentes da cadeia que constitui 

determinadas atividades, adaptando e selecionando materiais específicos, além 

de ajustes de ações que aprimorem o processo de ensino-aprendizagem. 

Para que a adaptação / flexibilização escolar aconteça é necessário que 

os educadores repensem suas atividades educativas, removam as barreiras para 

a aprendizagem, garantam a todos o sucesso na aprendizagem e assegurarem 

os meios e as respostas educativas para progredir no sistema educacional, em 

igualdade de condições. 

Todos os alunos possuem direitos iguais, em especial para aqueles que, 

por inúmeras razões, apresentam dificuldades de apreender, bem como, de 

aprender os conteúdos curriculares, com os procedimentos comumente usados 

nas práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas. 

Os professores do ensino comum com auxílio do professor especializado e 

do pedagogo, devem planejar suas aulas com recursos diversos de forma a 

motivar todos os alunos, podendo se valer de estratégias como: 
• Variedade de estratégias metodológicas. 
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• Trabalho em grupo, cooperativo. 

• Desenvolvimento de um mesmo conteúdo com atividades diferentes. 

• Utilização de variados materiais didáticos que permitam trabalhar um 

mesmo assunto com diferentes graus de complexidade. 

• Organização do espaço físico da sala de aula, favorecendo a autonomia e 

a mobilidade. 

• Administração do tempo das diferentes atividades. 

A avaliação é outra categoria que necessita de mudanças para que possa 

atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, podendo ocorrer 

através de técnicas e de instrumentos diferenciados, conforme o que é realizado 

com as atividades cotidianas em sala de aula. 

 ANÁLISE DE AVANÇOS E DIFICULDADES 
Perceber as dificuldades de aprendizagem e atuar de forma apropriada 

sobre elas, é uma forma de fazer acontecer a aprendizagem significativa. Fazer 

com que o aluno consiga superar esse problema, muitas vezes causados por 

déficits cognitivos, físicos e, ou afetivo, representa a investigação, a finalidade, 

de muitos dos profissionais que acreditam no construir, nas superações que o 

processo educativo pode proporcionar. 

A escola necessita rever estratégias, transformar suas aulas e suas 

atividades pensando em todos os alunos, garantindo que todos eles possam se 

desenvolver na aprendizagem e na aquisição de conhecimentos. É necessário 

também, uma aproximação entre família e escola, um maior incentivo ao aluno 

por parte da família, professores bem preparados para lidar com essas 

dificuldades, buscando melhorias tanto nos métodos de ensino quanto na parte 

psicológica de seus alunos. 

E também seria de fundamental importância, a contribuição significativa 

dos órgãos governamentais, para uma maior e melhor estruturação da educação 

brasileira, buscando minimizar as desigualdades e promovendo o acesso à 

educação de forma democrática, e igualitária para todos os setores da 

sociedade. 

As dificuldades encontradas no cotidiano da escola refletem os aspectos 

que precisam ser repensados e melhorados, através de ações que visem o 
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entrosamento entre família e escola, proporcionando um vínculo mais estreito e 

possibilitando o diagnóstico precoce das dificuldades. Com isso se torna mais 

eficiente a construção do plano de ensino e consequente melhoria nos 

resultados. 

 
A escola não pode limitar-se à função de ensinar. Exige-se-lhe, cada 
vez mais, a função de ensinar e a ocupação educativa dos tempos livres 
com ações pedagógicas. A escola deve estar cada vez mais próxima da 
realidade. Muitos dos problemas enfrentados por ela relacionam-se com 
a crescente diversidade cultural e social dos alunos. (Veiga 2002:68). 

 

Os avanços decorrem das ações que são tomadas frente às dificuldades, 

é nesse sentido que a escola quer enfatizar seus esforços. Planejamento bem 

elaborado e profissionais comprometidos com suas metas e objetivos, 

caminhando junto com as metas e objetivos da escola. 

 
 PROPOSTA DE AÇÃO PARA O ANO CORRENTE 

Pensando nesse crescimento há vários pontos a serem destacados, para 

que a escola consiga manter o foco em suas melhorias: 

- Orientações para os pais e comunidade, sobre o funcionamento da APMF 

(mudança da antiga APP), Conselho Escolar e PDDE, assim como os recursos 

recebidos e investidos na escola. 

- Pesquisa de opinião com os pais para que possam expor suas ideias e/ou 

sugestões para melhoria da escola. 

- Esclarecimentos sobre regras de convivência, atendimentos prestados pela 

Orientação Escolar, conscientização sobre o ECA e o Regimento Escolar, 

chamando a atenção dos paisquanto as informações que eles prestam à escola. 
- Realização de uma avaliação institucional. 

- Elaboração de momentos para discussão do Plano de Ensino entre os 

professores que lecionam para o mesmo ano, visando a utilização do material do 

SEFE. 

- Verificação de avaliações, planejamentos diários em consonância com o PPP, 

pela direção escolar. 

- Reforço escolar, no mesmo turno, com professores de apoio. 

- Adaptações físicas em banheiros e área comum. 
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- Pesquisa de satisfação com professores e funcionários, com espaço para 
sugestões. 

- Troca de experiências entre professores em suas horas-atividade. 

- Verificação de providências para a insistente reclamação dos pais quanto à 

segurança e depredação do prédio e quadra poliesportiva. 
- Adequação do espaço para arquivamento e almoxarifado. 

- Verificação de problemas estruturais de escoamento de água da chuva, pátio 

das crianças, quadra e estacionamento. 

- Policiamento e orientação policial na entrada e saída dos alunos, devido ao alto 

número de infrações de trânsito e falta de lombadas. 

- Adequação do mobiliário do laboratório de informática, assim como o número 

de monitores. 

- Identificação das causas dos alunos reprovados no ano anterior para 

elaboração de planejamento estratégico. 
- Medidas para melhorar a frequência de alunos com altos índices de falta. 

- Acompanhamento dos alunos com dificuldade, através de planejamento 
específico. 

 
 

PROJETOS PEDAGÓGICOS 

NOME DO PROJETO: PROERD 

JUSTIFICATIVA: Projeto extracurricular 

PÚBLICO: Alunos matriculados no 5º ano 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 20 aulas, conforme cronograma 

designado pela Coordenação do Projeto (Polícia Militar) 
CARGA HORÁRIA DESTINADA: Uma hora semanal 

RESPONSÁVEL: Instrutor do Proerd designado pela Coordenação do Projeto 

DISCIPLINA(s) ENVOLVIDA(s): Projeto Multidisciplinar 

DESENVOLVIMENTO: Destinado aos alunos do 5º ano, onde recebem cartilhas e 
palestras contendo informações sobre as drogas e a violência. O projeto visa 

conscientizar os alunos a não aceitarem más influências e o uso das drogas. Ao final, eles 
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saem mais conscientes sobre as armadilhas preparadas para eles. Os policiais trabalham 

com estratégias próprias, através de músicas, vídeos e atividades de interação. O projeto 

é encerrado com a formatura, onde os alunos se sentem prestigiados por participar deste 

projeto e mais seguros em tomar decisões corretas. 

AVALIAÇÃO: Realizada a cada aula. 
 
 

NOME DO PROJETO: Projeto Porto 

JUSTIFICATIVA: Projeto extracurricular 

PÚBLICO: Alunos do 5º ano 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Durante o mês destinado pelo cronograma da 

SEMEDI 

CARGA HORÁRIA DESTINADA: De acordo com o plano de ensino de cada 

professor e orientação da coordenação pedagógica 
RESPONSÁVEIS: Professoras dos quintos anos 

DISCIPLINA(s) ENVOLVIDA(s): Projeto Multidisciplinar 

DESENVOLVIMENTO: Esse projeto, iniciado em 2014, tinha como objetivo a 

valorização do nosso maior patrimônio histórico: o porto. Os alunos participarão 

de passeios pelo porto, compreendendo as normas de segurança em caso de 

acidentes ambientais e as providências que estão sendo tomadas pela APPA 

para conservação e revitalização do entorno do porto e das vias de acesso. 
AVALIAÇÃO: Realizada a cada aula e ao final do projeto com a exposição de 
trabalhos. 

 
 

NOME DO PROJETO: Projeto A Escola e a Família (SEFE) 

JUSTIFICATIVA: Projeto extracurricular. 

PÚBLICO: Familiares dos alunos matriculados do 1º ao 5º ano. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Encontro semestral. 

CARGA HORÁRIA DESTINADA:4 horas por encontro. 

RESPONSÁVEIS: Orientação educacional. 

DISCIPLINA(s) ENVOLVIDA(s): Projeto Multidisciplinar 

DESENVOLVIMENTO: Realizado nos anos anteriores 2016 e 2017, onde o 

objetivo principal é informar e fazer refletir sobre a importância da participação da 
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família no processo educacional dos filhos. 

AVALIAÇÃO:Exposição de trabalhos feitos pela família e alunos da coleção 

Família e Escola. (SEFE) 

 
 

NOME DO PROJETO: Aprendendo a Tabuada. 

JUSTIFICATIVA:Projeto extracurricular PÚBLICO: Alunos dos 4º e 5º anos. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:Uma vez na semana durante um semestre. 
 

CARGA HORÁRIA DESTINADA: Trinta minutos por semana. 

RESPONSÁVEIS:Coordenação Pedagógica. 

DISCIPLINA(s) ENVOLVIDA(s): Matemática. 

DESENVOLVIMENTO: Esse projete teve início em 2015, tendo como objetivo 

estimular os alunos a compreensão do sistema matemático com relação À 

tabuada, pois percebeu- se a dificuldade encontrada aos alunos ao executarem 

as quatro operações por não lembrarem do resultado correto da tabuada, que 

estava sendo aplicada e com isso o erro no resultado final. Através da Gincana 

da Tabuada, eles se interessaram mais em estudar o processo da Tabuada, para 

que conseguissem a melhor classificação e para a sua turma a premiação 

AVALIAÇÃO: Através de competição e premiação. 

 
Plano de ação do Pedagogo Coordenador Escolar: 

 
 
 

Gestão Pedagógica 
PRIORIDADE 
- Estudos sobre Plano de Ensino, material do SEFE, avaliações, planejamentos, 
PPP, entre outros documentos da escola 
- Reforço escolar 
AÇÕES 

 
 
 
 

- Elaboração de momentos para discussão do Plano de Ensino entre os professores 
que lecionam para o mesmo ano. 
- Verificação de avaliações, planejamentos diários em consonância com o PPP, pela 
direção escolar. 
- Reforço escolar, no mesmo turno, com professores de apoio. 
PERÍODO 
- Avaliação institucional – Início do segundo semestre 
- Demais ações – Durante todo o ano 
RECURSOS Equipe pedagógica, professores de apoio, direção escolar. 
RESPONSÁVEIS Equipe Pedagógica e direção escolar 
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Plano de ação do Pedagogo Orientador Escolar: 
 

Gestão de Pessoas 
PRIORIDADE 
- Manter o diálogo constante entre professores 
- Pesquisas de satisfação 
AÇÕES 
- Atendimento pessoal aos pais 
- Pesquisa de satisfação com professores e funcionários, com espaço para 
sugestões. 
- Troca de experiências entre professores em suas horas-atividade. 
PERÍODO 
- Atendimento pessoal aos pais – Durante todo o ano 
- Pesquisa de satisfação – Final do 1º semestre 
RECURSOS Professores, funcionários, caixa adequada, pais e comunidade. 
RESPONSÁVEIS Equipe Pedagógica e Direção Escolar 

 
 

ARTICULAÇÃO ENTRE AÇÕES DE CUIDAR E EDUCAR, NO 
PROCESSO DE ACOLHIMENTO DAS FAMÍLIAS E CRIANÇAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

A transição de uma etapa de ensino para a outra sempre envolve muitos 

fatores: novos colegas, mais disciplinas, conteúdos mais avançados, outros 

professores. Assim, a mudança do ensino infantil para os anos iniciais do ensino 

fundamental tende a ser bastante traumática, pois, se uma etapa é focada mais 

na brincadeira, a outra já começa   a preparar o aluno para as etapas seguintes 

de educação. Essa ruptura, na opinião de especialistas, não pode existir, e o 

trabalho entre os ensinos infantil e fundamental I deve 
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ser mais coeso e unificado. “É um processo caótico, totalmente fragmentado. 

Não existe interlocução entre os professores do infantil e os do fundamental”, 

critica Gabriel Junqueira Filho, pedagogo e professor da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 
 ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Compreendendo a importância dessa articulação, a escola faz parceria 

com outros cmeis em que no final do ano letivo, as crianças visitam nossa escola 

para conhecer o espaço físico da instituição, conhecem o quadro de professores 

e funcionários, para que as crianças conheçam e tenham mais confiança e 

segurança ao participarem do espaço em que irão estudar. 

 

EIXO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, MATERIAIS E 
FINANCEIROS 

A gestão dos recursos dentro da escola é definida de acordo com os 

planejamentos, objetivos e metas. 

Os recursos humanos são prioritariamente definidos pela SEMEDI, pois 

todos os professores são lotados nesta Secretaria e, portanto, seguem as regras 

impostas por ela. Dentro da escola cabe ao gestor administrar o seu pessoal de 

forma eficaz, zelando pelos direitos e deveres de todos, independentemente de 

sua função. 

Os recursos físicos, materiais e financeiros, provenientes de várias origens 

(Prefeitura, PDDE, doações), são administrados pela equipe gestora juntamente 

com Conselho Escolar e a APMF. 

 
LEVANTAMENTO DE AÇÕES QUE POTENCIALIZAM RECURSOS PARA 
CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

No processo de aprendizagem humana, a interação social e a mediação 

do outro têm fundamental importância e é na escola que essa interação é 

imprescindível para que ocorra o sucesso no processo ensino aprendizagem. 

Segundo Paulo Freire, o diálogo é 
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um importante instrumento na constituição dos sujeitos. Mas é necessário que 

esse diálogo seja compreendido pelo professor porque é a ele que cabe a 

mediação de todo o processo. A forma como o professor incentiva seus alunos a 

participarem da aula, a utilização dos recursos disponíveis, todos os instrumentos 

que possam tornar a aula mais atraente, como por exemplo: variar a forma de 

trabalhar o conteúdo; utilizar a televisão; promover trabalhos em grupo; 

diversificar nas formas de avaliação; utilizar outros espaços da escola para a 

realização de atividades específicas; etc. 

A relação entre professores e alunos e o processo ensino-aprendizagem 

envolve muitos fatores, tornando-se uma tarefa bastante complexa e ao mesmo 

tempo desafiadora. Esse é o desafio que o professor enfrenta diariamente ao 

elaborar os seus planejamentos. 

 
 ANÁLISE DE AVANÇOS E DIFICULDADES 

Numa breve análise acerca dos últimos anos de trabalho na escola é 

possível observar alguns avanços no que diz respeito à participação dos pais e 

na qualidade do ensino prestado. 

A escola está sempre atenta em transmitir valores morais referentes à 

cidadania, pensando na formação completa dos alunos como seres integrantes 

de uma sociedade em constante evolução. 

A preocupação em trazer informações importantes através de palestras 

com pessoas orientadas sobre um tema específico, o incentivo à leitura, através 

de aulas expositivas e diferenciadas no ambiente da Sala de Leitura, ações 

pequenas, mas os resultados são sentidos a cada nova avaliação que os alunos 

participam. 

Observar o conhecimento prévio que cada aluno traz consigo e as suas 

experiências, passa a ser uma obrigatoriedade em se tratando de avanços na 

educação. Relevar o fato de que este conhecimento já adquirido facilita a 

aquisição de novo saber, sem esquecer que deve haver o respeito para com a 

quantidade de novas informações a serem fornecidas diariamente. No eixo da 

aprendizagem encontram-se três elementos para se adquirir o saber: qualidade, 

quantidade e tempo. Se há pouco tempo, e opta-se 
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pela qualidade, resultará em baixa quantidade. Se a opção for pela quantidade 

obter-se-á baixa qualidade. É uma escolha que deve ser feita mediante as 

condições existentes na programação escolar. Um bom planejamento deve 

prever estas condições para que possam gerar maiores êxitos. 

As dificuldades sempre existirão, mas a escola está sempre disposta a 

enfrenta-las e encontrar novas soluções. 

 

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, 
RESGARDADAS AS ESPECIFICADADES ETÁRIS DAS CRIANÇAS DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Tabela com a organização do 

espaço físico 
 

 
 
 

Dependência 

 
 
 

Quantidade 

Condições de 
utilização 

 
 
 

O que está 
inadequado? 

  
A

de
qu

ad
a 

  
In

ad
eq

ua
da

 

Diretoria 01 x   

Secretaria 01 x   

Sala de Professores 01  x Tamanho 
Sala da Equipe Pedagógica 01  x Tamanho 
Sala de Rec. Multifuncional 00    
Classe Especial 00    
Sala de Leitura 01 x   
Biblioteca 01  x Tamanho 
Laboratório de Informática 01 X   
Auditório 00    
Sala de Aula 08 X   
Depósito de mat. de limpeza 01  x Tamanho 
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Despensa 01 X   
Refeitório 00    
Pátio coberto 01 X   
Quadra de esportes coberta 01 X   
Cozinha 01 X   
Área de serviço 01 X   
Sanitário dos Professores 02 X   
Sanitário dos serviços gerais 00    
Sanitário dos alunos 06  x Quantidade 

 

A escola não possui um programa específico para atendimento educacional 

especial, nem sala de recursos multifuncionais e nem classe especial. Para isso, 

os alunos são encaminhados, após avaliação, para a sala de AEE (Atendimento 

Educacional Especializado) da Escola Municipal “Professor Randolfo Arzua” 

 
 

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA O ANO 

CORRENTE Plano de Ação da Equipe de 

Apoio Administrativo 

PRIORIDADE 
- Manter os documentos organizados e atualizados 
- Fornecer as informações solicitadas pela equipe e professor sempre que solicitado 
- Atualizar o sistema SERE periodicamente 
- Atender os pais e comunidade com eficiência e gentileza 
AÇÕES 
- Consulta periódica ao SERE e ao e-mail da escola. 
- Organização frequente das pastas individuais dos alunos e documentos anexos. 
- Atendimento eficiente e distinto. 
PERÍODO 
- Todas as prioridades durante todo o ano 
RECURSOS Funcionários administrativos 
RESPONSÁVEIS Equipe administrativa e Gestão escolar 

 
 

Plano de Ação da equipe de Apoio Operacional 
 
 

PRIORIDADE 
- Manter as dependências da escola organizadas e limpas. 
- Manutenção periódica dos ambientes de sala de aula. 
- Manutenção periódica dos sanitários, espaços de uso comum e salas específicas. 
- Organizar escalas de trabalho eficientes e com bom aproveitamento do pessoal. 
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- Solicitar manutenção da área externa quando necessário. 
- Colaborar no cuidado das crianças no horário de recreio, juntamente com os professor 
e equipe pedagógica. 
AÇÕES 
- Limpeza periódica de todas as dependências da escola. 
- Organização dos locais de trabalho e salas de aula. 
PERÍODO 
- Todas as prioridades durante todo o ano 
RECURSOS Funcionários de apoio operacional 
RESPONSÁVEIS Apoio operacional e Gestão escolar 

 
 
 

EIXO GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 
A construção da democracia na escola está diretamente relacionada com 

a construção da qualidade da educação. Na prática, a gestão democrática é uma 

construção coletiva, que supõe mudança na forma de compreender os objetivos e 

fins da educação, as relações que se estabelecem no contexto escolar e a 

função da escola enquanto instituição social. 

Numa escola democrática há a preocupação com uma educação com 

qualidade, com a socialização do saber construído historicamente pela 

humanidade, tratamento igualitário a todos, incentivando o exercício da 

cidadania, a participação dos profissionais e da comunidade escolar, a autonomia 

de gestão administrativa e pedagógica, a mobilização dos segmentos de gestão 

a partir de suas várias instâncias (como a Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários – APMF), enfim, a construção coletiva do Projeto Político- 

Pedagógico. 

 
 

 INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 
A escola atende uma comunidade formada por uma diversidade cultural, 

onde é possível se observar crianças de todos os níveis sociais. 

Os pais, em uma parcela considerável, têm uma presença ativa nas 

atividades desenvolvidas pela escola, mantendo uma relação estreita e 

mantendo o compromisso assumido com a mesma e com seus filhos. É certo 

que exceções existem, mas a escola 
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preza por cativar todos os que estão afastados, conscientizando-os da sua importância enquanto membros ativos da escola e da 

comunidade. 

 
 

 PROJETOS E PARCERIAS 
- PROERD 

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) consiste num esforço cooperativo da Polícia Militar, Escola 

e Família, visando preparar crianças e adolescentes para fazerem escolhas seguras e responsáveis na auto condução de suas 

vidas, a partir de um modelo de tomada de decisão. Por meio de atividades educacionais em sala de aula, o policial militar 

devidamente capacitado, fornece aos jovens as estratégias adequadas para tornarem-se bons cidadãos, resistir à oferta de 

drogas e ao apelo da violência. Com ações direcionadas a toda a comunidade escolar e aos pais/responsáveis, o Proerd 

também promove a inclusão da família no processo educacional e de prevenção. As aulas acontecem semanalmente, com as 

turmas de 5º ano, todas as quintas- 

feiras. 
 
 

- PORTO ESCOLA 
O Projeto Porto Escola – Educação para a Sustentabilidade, resulta de uma parceria entre a Appa e as Prefeituras de 

Paranaguá e Antonina. Trata-se de uma ação pioneira, voluntária e educativa executada pela equipe da Diretoria de Meio 

Ambiente da Appa, apoiada pela Secretaria Municipal de Educação. O projeto tem por objetivo ensinar, de forma lúdica, a 

importância da atividade portuária para a economia local e nacional, e tem como público-alvo professores e alunos do 5º ano do 

Ensino Fundamental das escolas municipais de Paranaguá e Antonina. 
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As turmas do 5º ano fazem a visitação ao Porto de Paranaguá, de acordo com o planejamento e calendário enviado pela 

SEMEDI. 

 
 INSTITUIÇÕES AUXILIARES: AMPF E CONSELHO ESCOLAR 

O Conselho Escolar e a APMF estão sempre trabalhando juntos, garantindo uma boa administração da escola, 

eficiência e transparência, para que os recursos que a 

escola recebe sejam bem distribuídos e aplicados de forma correta, tendo sempre como objetivo principal a qualidade do 

ensino e o bem-estar dos alunos. 

Tanto o Conselho quanto a APMF não elaboraram uma proposta de trabalho formal, a cada reunião são elencadas as 

necessidades e as possíveis irregularidades que devem ser tratadas, que estejam aguardando verbas ou que dependam de 

esferas superiores. 

 
EIXO DE FORMAÇÃO 

 
 

 DIAGNÓSTICO E PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
Segundo o Decreto nº 1378, de 1º de julho de 2010, em seu Artigo 5º, no parágrafo XI, a SEMEDI deve “promover a 

formação dos profissionais da educação”, para que seja garantido, a rede conta com um quadro de hora atividade concentrada, 

proporcionando efetiva participação de suas equipes disciplinares e pedagógicas nas atividades relacionadas a hora-atividade 

com os professores da Rede Municipal de Ensino, assim como nas formações ofertadas pela mesma. 

Cabe à equipe gestora manter esse quadro de horários atualizado e organizado, afim de atender todos os profissionais 
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da escola em igualdade. 
 

 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 
Sabe-se que a nomenclatura “hora-atividade” é utilizada para denominar momentos de estudo e planejamento inseridos 

na jornada de trabalho do professor. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n.º 9.394, de 1996, por mais 

que não utilize a terminologia “hora-atividade”, prevê que o professor tenha espaços/tempo de estudo e planejamento, inseridos 

em sua jornada de trabalho. 

A hora-atividade é de extrema relevância para a organização do trabalho pedagógico do professor, é neste espaço que 

ele vai planejar o encaminhamento metodológico de sua disciplina, que poderá trocar ideias com seus pares, estudar, dialogar 

com a equipe pedagógica da escola, participar de formação continuada, enfim, realizar atividades inerentes a profissão 

docente. Por meio da Formação Continuada, os professores, e os gestores da instituição, tornam-se mais capacitados para 

ponderar sobre todos os aspectos pedagógicos e, para além deles, propor estratégias com a finalidade de sanar as dificuldades 

e instalar mudanças significativas em toda a comunidade escolar. 

Os professores procuram se atualizar através de estudos particulares e coletivos em seus horários de hora-atividade, 

assim como, participando de todos os eventos e capacitações ofertados pela SEMEDI. 

 
 
 

4. ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

QUADRO GERAL DE FUNCIONÁRIO 
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FUNCIONÁRIO FORMAÇÃO 
INICIAL 

GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 

Francine do Nascimento Dahle Ensino Médio Pedagogia Gestão Escolar 
    
Altamira Aparecida Fernandes Ensino Médio Pedagogia Psicopedagogia 
    
Eliani do Nascimento Ensino Médio Pedagogia Gestão Escolar 

    
Fabiana Bestana Gimenes Magistério Pedagogia  
    
Fabiana dos Santos Magistério História História 

    
 
 
FUNCIONÁRIO PADRÃO ORMAÇÃO 

INICIAL 
GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 

Alceu do Rosário Junior 1 Ensino Médio Educação Física  

Alessandra Oliveira de Lima (H. A) 1 Magistério Letras/ Port. Educação Especial 
Andressa Matozzo Soares Bonardo 1 Magitério Pedagogia  
Cybelle de Fátima Gomes Pereira 2 Magistério Pedagogia (inc.)  
Débora Cristina Santos Silva 2 Magistério Letras Port./Inglês  
Débora de Freitas Matilde Bozi 2 Magistério Pedagogia  
Francélia Pereira dos Anjos (H. A) 1 Ensino Médio Pedagogia  
Giselle Alves Corrêa 2 Magistério História  
Glaciele Cristiane de Paula Costa 1 Magistério   
Graziela Agostinho da Costa 1 Ensino Médio Letras inglês Educação Especial 
Greice Kelly de Lima Alves 2 Magistério Pedagogia Gestão escolar 

Hilda Aparecida M. da Silva Santos 1 Magistério Matemática Supervisão Escolar 

Hosana Gonçalves Silva 2 Magistério Pedagogia Alfabetização e 
Linguagem 

Keli de Árcega Mendes 2 Magistério Pedagogia Psicopedagogia 



47 
 

Luanda Carolina Falavine 2 Magistério Pedagogia  

Marco Antônio Alexandrino da Silva 1 Ensino Médio Educação Física  

Maria Aparecida da Silveira Dalago 1 Magistério Pedagogia Psicopedagogia 
Maria Correia  2 Magistério Letras/ Port. Psicopedagogia 
Maria Cristina Bezerra Pereira 2 Magistério Pedagogia Neuropsicopedagogia 
Marileuza Alves Constantino de   Freitas 2 Magistério Pedagogia  

Neucili Cunha da Silva 1 Magistério   
Noeli Fernandes (H. A) 1 Magistério Pedagogia  
Roberta Cardozo Colodel Modesto 1 Ensino Médio Pedagogia  
Rosimere Cézar de Araújo do Carmo 1 Magistério Pedagogia Supervisão escolar 
Sandra Moreira Norberto 1 Magistério Pedagogia Gestão escolar 
Silvana Ferreira Pereira 1 Magistério Pedagogia  
Simone dos Santos Alves 2 Magistério Pedagogia Educação especial 

Vanessa Mattozo Soares 2 Magistério Pedagogia  
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PLANO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS ESPAÇOS 
PEDAGÓGICOS, EM ÁREAS VERDES E RECREIO 
Como o espaço físico da escola não oferece muitas opções para diversas 

atividades simultâneas, optou-se por desenvolver atividades no período da BNCC e 

das necessidades apresentadas pelo aluno: 

- Momento de leitura; 
 

- Gincana da Tabuada; 
 
- Atividades da Educação Física em conjunto com a Matemática; 
 

-Atividades referente ao Meio Ambiente: Conscientização, importância, 

separação de lixo e reciclagem; 
 

- Conscientização das regras de convivência na escola e regras da sala de 

aula; 
 

- Aplicação do Flúor; 
 

- Projetos para serem desenvolvidos junto aos pais; Escola de Pais do 
SEFE; 

 
- Reuniões motivacionais para o corpo docente. 

 
5 AVALIAÇÃO 

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 
Todos os professores estão cientes de sua responsabilidade ao avaliar 

os alunos, conhecedores das leis e a da diversidade de instrumentos a serem 

utilizados e, ainda, do cuidado ao transferir esses dados no Livro Registro de 

Classe, proporcionando sua visualização a qualquer tempo. Como está 

expresso na Deliberação 07/99 – CEE – PR, em seu artigo 3º, § 3.º, deixa claro 

que ”É vedada a avaliação em que os alunos são submetidos a uma só 

oportunidade de aferição”, para tanto os professores registram todas as 

avaliações realizadas ao longo do período, assim como a participação, 

assiduidade, trabalhos individuais e em grupos, tudo isso para que o aluno 

tenha várias oportunidades de mostrar o seu aprendizado. 
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Nesse sentido, o aluno deve aprender a tomar o conhecimento dos 

resultados de sua aprendizagem e a organizar-se para as mudanças 

necessárias. Esse exercício contínuo realizado no ambiente escolar promoverá 

o crescimento individual do sujeito que passará, naturalmente a articular-se 

com o coletivo social no exercício de sua vida cidadã, estabelecendo interações 

entre os conteúdos por ele apropriados no processo ensino aprendizagem e a 

realidade, visando a transformação da sociedade (ação-compreensão-ação). 

Todo o processo se inicia com um diagnóstico, para que se evidencie o 

nível de aprendizagem do aluno e se possa organizar as avaliações, pautadas 

nos eixos de cada disciplina e consequente registro no Livro Registro de 

Classe. 

Os alunos que apresentarem frequência mínima de 75% do total de 

horas letivas e média anual igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero) em cada 

disciplina, serão considerados aprovados ao final do ano letivo. 

 
PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS 

A recuperação de estudos sempre acontecerá paralelamente às 

avaliações do processo ensino e aprendizagem, independentemente do nível 

de aprendizado 

do aluno, abrangendo 100% do conteúdo trabalhado no bimestre. Desta forma, 

todos os alunos, terão direito de realizar a mesma, prevalecendo à nota maior 

sobre a menor. Sendo obrigatório o seu registro em livro próprio (Livro Registro 

de Classe). 

 
ACELERAÇÃO DE ESTUDOS 

A classificação é um procedimento realizado pela Instituição de Ensino 

visando posicionar o aluno na etapa de estudos compatível com sua idade, sua 

experiência e com o seu desempenho, vindo por meios formais ou informais. 

Conforme consta no Regimento Escolar, na Seção V, do Capítulo II, que prevê 

as providências a serem tomadas para classificação. 

Deve ser enviado à Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral 

(SEMEDI) um ofício próprio para essa classificação, seguindo as orientações e 
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os trâmites legais os quais tal processo exige. 

Organizar comissão formada por docentes, pedagogos e direção da 

escola para efetivar o processo; 

As avaliações de conhecimento serão elaboradas pela Equipe 

Pedagógica juntamente com professores da etapa a qual o aluno está se 

candidatando. 

Os instrumentos avaliativos utilizados serão formulados em conjunto, 

abrangendo todas as áreas de conhecimento, de forma oral e escrita, fazendo 

justiça à bagagem cultural que o aluno possui. 

As avaliações serão corrigidas pela Equipe Pedagógica juntamente com 

os professores envolvidos, para que os objetivos propostos e os conteúdos 

selecionados sejam cuidadosamente verificados. 

Salientando aqui o impedimento da classificação para ingresso no 1º ano 

do Ensino Fundamental. 

Todo o processo de classificação será realizado com o consentimento 

dos pais e/ou responsáveis, acompanhamento da SEMEDI, providenciando o 

arquivamento de todos os instrumentos utilizados na avaliação, na pasta 

individual e registro em ata destinada para este fim, além de providenciar, junto 

a SEMEDI, a modificação de sua matrícula no SERE (Sistema Estadual de 

Registro Escolar). 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS 
Avaliação de Desempenho é um processo adotado por instituições para 

mensurar o desempenho e comportamento de seus profissionais a partir de 

critérios comuns.Através dela é possível acompanhar o desenvolvimento 

individual, até mesmo o andamento do trabalho em equipe. 

 
Dessa forma, o gestor descobre as potencialidades do seu profissional, 

ou seja, o que ele realmente possui de talento para ser aplicado à 

empresa.Também é possível identificar os pontos fracos dos colaboradores e 

capacitá-los para sanar os pontos de melhorias identificados. 

A avaliação de desempenho dos profissionais é realizada oficialmente 

bianualmente, conforme formulário enviado pelos Recursos Humanos da 
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SEMEDI, pois avaliação é um quesito para elevação de nível do profissional. 

A escola realiza a cada final de ano letivo, um levantamento de cada 

profissional, ela equipe gestora. 

 
PROPOSTA COM OBJETIVOS, METAS, AÇÕES, CRONOGRAMA, 
ESPAÇO, RESPONSABILIDADE, PARCERIAS 

 
Meta: Restaurar as grades da quadra poliesportiva 

Objetivo:Zerar o risco de acidentes pelas pontas soltas e deixar o espaço 

mais atrativo 
Ações: Soldar as partes que estão soltas e reorganizar a estrutura 

Responsabilidade: Equipe 

gestora Espaço: Quadra 

poliesportiva Cronograma: 1º 

semestre Parceria:Doação de 

pais e comunidade 

 
Meta: Restaurar o telhado 

Objetivo:Evitar as infiltrações e goteiras ocasionadas pelo desgaste 

Ações: Trocar as goivas e algumas telhas 

Responsabilidade: Equipe 

gestora Espaço: Bloco de salas 

de aula Cronograma: 1º semestre 

Parceria:Doação de pais e 

comunidade 

 
Meta: Pintura do muro e do portão 

Objetivo:Conservação e restauro 

Ações: Pintar os muros e os portões da escola 

Responsabilidade: Equipe gestora 

Espaço: Muro do entorno da escola e portões de acesso 

Cronograma: 1º semestre 

Parceria:Tintas vindas do almoxarifado e trabalho voluntário dos pais 



52 
 

 

6. CALENDÁRIOS 
CALENDÁRIO ESCOLAR 
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CALENDÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

Este item será defino quando as atividades voltarem ao normal. 
 
 

REGIME DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE ACORDO 
COM O CALENDÁRIO 
Conforme o Ato Administrativo nº50/07 e a Deliberação 04/99-CEE, a Escola não 

oferta a Educação Infantil. 
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7. CRONOGRAMA 
 

MÊS AÇÃO 
Fevereiro • Reunião geral de abertura do ano escolar 

• Evento educacional para promover intercambio entre escola, família e 
comunidade 

• Visitas domiciliares caso necessário 

Março • Reunião com professores e famílias para resgate dos alunos evadidos 
• Implantação do Dia “Mexa-se”, com aula de zumba para os pais e 

responsáveis, como incentivo à prática de atividade física 
• Campanha contra Dengue e Gripes 
• Visitas domiciliares caso necessário 

Abril • Reunião motivacional 
• Circuito de palestras com profissionais da Saúde sobre Qualidade de 

Vida 
• Gincana das faltas 
• Visitas domiciliares caso necessário 

Maio • Evento “Dia das Mães – Família na Escola” 
• Oficina e palestras de conscientização sobre a importância do Meio 

Ambiente para os pais, alunos e comunidade escolar 
• Ação ambiental para eliminar o lixo atrás da escola 
• Visitas domiciliares caso necessário 

Junho • Visitas domiciliares 
• Reunião geral 

Julho • Visitas domiciliares 
• Semana pedagógica 
• Gincana das faltas 

Agosto • Palestra sobre higiene bucal 
• Oficinas de artesanato local para as mães 
• Projeto “Combate ao Trabalho Infantil” 

Setembro • Exposição dos trabalhos feitos pelos alunos sobre temas atuais (Drogas, 
Feminicídio, Bulling) 

• Palestra Motivacional – Cuidando das Emoções 
• Gincana das faltas 

Outubro • Evento Outubro Rosa – Circuito de palestras com profissionais da área 
de Saúde 

• Reunião de avaliação pedagógica 
Novembro • Evento Novembro Azul – Circuito de palestras com profissionais da área 

de Saúde 
• Evento Novembro Dourado 
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MÊS AÇÃO 
Dezembro • Fechamento do ano letivo através de Confraternização entre pais, 

professores e alunos, com apresentações dos alunos, integração entre 
Conselho Tutelar, a escola e Ministério Público. 
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