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COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROFESSORA VERA 

LÚCIA PANSARDI CASAGRANDE 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

APRESENTAÇÃO 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Complexo Educacional Municipal 

Professora Vera Lúcia Pansardi Casagrande, é um documento norteador, 

elaborado com o envolvimento dos professores, da comunidade escolar, e da 

equipe diretiva, que tem como base todas as ações pedagógicas dessa 

Instituição. A proposta está em acordo com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e com o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental. Diante das projeções ligadas às incertezas da modernidade, 

cabe à escola ensinar crianças de tal forma que os conhecimentos apreendidos 

norteiam suas escolhas e que contribuam para as decisões perante os desafios 

da vida. Diante disso, o Projeto Político Pedagógico representa esse 

compromisso com a sociedade. Nesse sentido, a proposta educacional, aqui 

apresentada, destaca a formação de um sujeito autônomo, criativo, ético, 

crítico e comprometido com a sociedade em permanente transformação. 

Destaca-se, ainda, que a proposta pedagógica deve ser vivenciada por todos 

os sujeitos, diariamente, retratando assim a função cultural, sociopolítica do 

Complexo Educacional Municipal Professora Vera Lúcia Pansardi Casagrande. 

A função, portanto, deste Projeto é traçar o horizonte da caminhada, por meio 

de um diálogo constante entre a teoria e a prática, promovendo uma educação 

voltada para a formação humanística que investe no desenvolvimento das 

competências cognitivas e socioemocionais. Além disso, o Projeto Político 

Pedagógico como um todo deve ser compreendido numa perspectiva dinâmica, 

mediada pela constante reflexão de todos os sujeitos envolvidos e sintonizados 

com os avanços da Ciência da Educação e que, por isso, ousam inovar e 

modificar as relações pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

Entendemos como Projeto Político Pedagógico o documento que detalha 

objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na 

escola, expressando exigências legais do sistema, bem como as necessidades, 

propósitos e expectativas da comunidade escolar. Reconhecemos 

características fundamentais desse documento a consideração e aplicação 

daquilo já instituído: Legislação, currículos, métodos, conteúdos etc., assim 

como instituir, estabelecer e criar objetivos, procedimentos, documentos, 

instrumentos, hábitos e valores que possam identificar e personalizar a própria 

cultura escolar. Mais que um instrumento que interpreta e aplica às leis e 

diretrizes educacionais, o Projeto Político Pedagógico é um organismo vivo que 

norteia ações que surgem de ideais de valorização da integridade humana. 

Nessa caminhada é imperativo fazer educação de forma corajosa e 

comprometida com os verdadeiros anseios, princípios e valores humanos 

dentro do meio social no qual ele está inserido. "O Projeto Político Pedagógico” 

busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 

pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente 

articulado ao compromisso sócio - político e com os interesses reais e coletivos 

da população predominante. Na dimensão pedagógica reside a possibilidade 

da concretização da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão 

participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. “Pedagógico, no 

sentido de se definir as ações educativas e as características necessárias às 

escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade.” (Veiga, 1995) O 

Projeto Político Pedagógico é o fruto da interação entre os objetivos e 

prioridades estabelecidas pela coletividade, que estabelece, através da 

reflexão, as ações necessárias à construção de uma nova realidade. É, antes 

de tudo, um trabalho que exige comprometimento de todos os envolvidos no 

processo educativo: professores, equipe técnica, alunos, seus pais e a 

comunidade como um todo. Essa prática de construção de um projeto deve 

estar amparada por concepções teóricas sólidas e supõe o aperfeiçoamento e 

a formação de seus agentes. Só assim serão rompidas as resistências em 

relação a novas práticas educativas. Os agentes educativos devem sentir-se 

atraídos por essa proposta, pois só assim terão uma postura comprometida e 

responsável. Trata-se, portanto, da conquista coletiva de um espaço para o 

exercício da autonomia. 
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1.HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

O Complexo Educacional Municipal Profª Vera Lúcia Pansardi Casagrande 

funciona em período integral e embasa seus trabalhos de forma a garantir a 

dignidade, os direitos, o desenvolvimento e a constituição identitária do ser 

humano. Localizada na rua Rio de Janeiro, nº 281, no Conjunto Henrique Alves 

Pereira em Ibiporã, Paraná. A história da referida instituição inicia-se no ano de 

2002, quando o prefeito Reinaldo Gomes Ribeirete, criou a instituição com o 

intuito de atender a comunidade dos Bairros Henrique Alves Pereira, Pedro 

Esplendor, Rosa de Ouro e Antonio Frederico.  O Complexo Educacional 

Professora Vera Lúcia Pansardi Casagrande foi criado em 01 de abril de 2002 

pelo decreto nº 66, com a denominação Escola Municipal Professora Vera 

Lúcia Pansardi Casagrande - Ensino Fundamental, com a municipalização no 

mesmo ano pelo decreto em Diário Oficial nº 6698 e resolução nº 2705/2002. 

Esta passou a dividir o espaço com a Escola Estadual Basílio de Lucca, 

funcionando com dualidade administrativa até o ano de 2009. 

Com a Escola Professora Vera Lúcia Pansardi Casagrande não foi diferente, 

em 2002 a linha seguida pelos docentes não era muito clara, pois, não havia 

uma prática pedagógica definida. Cada qual direcionava seu trabalho da 

maneira que julgava correta. 

 A administração da época, percebendo a necessidade em nortear o trabalho 

pedagógico nas Instituições escolares tomou a decisão, neste mesmo ano, de 

contratar uma assessoria para coordenar os trabalhos dentro das unidades 

escolares. 

 A partir de então todas as escolas passaram a seguir a linha Construtivista, 

pautada pelas teorias de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Durante três anos 

que se seguiram todas as unidades escolares, além da assessoria pedagógica, 

contaram com cursos de capacitação.  

 O Sócio-construtivismo propõe construir o conhecimento baseando-se nas 

relações dos alunos com a realidade, valorizando e aprofundando o que a 

criança já sabe. O conhecimento e a inteligência vão se desenvolvendo passo 

a passo, num processo de construção que é tão importante quanto o próprio 

conhecimento. O professor é responsável por ajudar o aluno neste processo. 

As crianças crescem mais críticas e capazes de aprender por si. A criança é 
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incentivada a desenvolver o senso de responsabilidade pelo próprio 

aprendizado. Privilegiamos as atividades motoras e sensoriais, trabalhos, jogos 

e atividades lúdicas.  

 Em 2004, pelo ato administrativo nº 111/04, a instituição passou a contar com 

uma classe especial. Para o ano seguinte com a resolução 002/05 autorizou-se 

o funcionamento da Educação Infantil, passando a instituição a denominar-se 

Escola Municipal Professora Vera Lúcia Pansardi Casagrande – Ensino 

Fundamental e Educação Infantil. Houve então a cessação da mesma em 2007 

com a resolução nº 002/2007. 

Na gestão seguinte, de 2005 a 2008, a Secretaria Municipal de Educação 

adotou um material apostilado para o desenvolvimento do trabalho em sala de 

aula, onde se evidenciava a linha tradicional. Quanto à capacitação e 

assessoria aos profissionais da educação eram realizadas esporadicamente 

pela própria editora do material apostilado. Com o material oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação o aluno poderia utilizá-lo de forma a resolver 

as atividades no próprio material, E a cada bimestre havia uma nova apostila 

contendo todas as disciplinas. 

 Ao iniciar a atual Gestão implantou-se, de imediato, uma nova linha de 

trabalho, não foram adotados os materiais apostilados, a base de todo o 

trabalho é fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica, na qual o método 

pedagógico parte da prática social em que o professor e o aluno se encontram 

igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para que 

travem uma relação profunda na compreensão e encaminhamento da solução 

dos problemas postos pela prática social. Dentro desta nova visão, os 

profissionais têm a oportunidade de participar de cursos de capacitação onde 

poderão conhecer melhor a teoria Histórico-Crítica e utilizá-la no seu dia-a-dia. 

Há de se destacar que a principal mudança intentada a partir da pedagogia 

Histórico-Crítica é a centralização do processo de aprendizagem na figura do 

professor. Assim sendo, será ele o grande responsável pela partilha dos 

conteúdos, os quais, dentro desta teoria, poderão, no futuro, gerar a igualdade 

social, uma vez que todos possuirão as mesmas oportunidades e, 

consequentemente, serão igualmente instrumentalizados para a garantia da 

luta por seus direitos e deveres na sociedade. Ainda sobre os possíveis ganhos 
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diante da adoção das idéias de Saviani, temos de lembrar o fato de que a 

centralização do processo no docente implica na pesquisa e na procura de 

soluções alternativas para o desenvolvimento das ações de ensino-

aprendizagem, o que, por sua vez, supera a já mencionada complicação 

oriunda do uso das apostilas, coloca em relevância o aperfeiçoamento 

gradativo do professor e dispensa qualquer facilitação, acomodação ou 

diminuição que poderia existir sobre o conteúdo. 

Em 28 de outubro de 2014, o prefeito José Maria Ferreira assinou o decreto nº 

575, transformando este espaço em Complexo Educacional Municipal 

Professora Vera Lúcia Pansardi Casagrande, unificando a Educação Infantil 

com o Ensino Fundamental, pois ao lado da escola funcionava um Centro de 

Educação Infantil. Com esta decisão a instituição passou a ofertar as duas 

modalidades em período integral. 

O Complexo Professora Vera Lúcia Pansardi Casagrande sempre se destacou 

com seus projetos dentro e fora do município. Em 2013 conquistou o 3° lugar 

no Projeto Pingo d’água com os alunos do 4º ano  com uma reforma do Centro 

comunitário e a revitalização da pracinha do bairro em que foram envolvidos 

toda a comunidade escolar. 

Em 2014 levou o 2º lugar COPATI sobre o Rio Tibagi novamente com o 4º ano. 

Em 2014 foi construído um pátio coberto, tão sonhado pela população. 

E EM 2018 além de se destacar no FESTIBE levando vários prêmios, ainda foi 

lançado um livro sobre o Aqüífero Guarani com os alunos do 4º ano com a 

professora Joselaine Amâncio Corcovia. Além disso, todos os anos a dengue e 

demais doenças são temas de campanhas de destaque em nosso município 

com o objetivo de esclarecer a todas da população a importância de uma vida 

saudável.  

A pandemia de COVID-19 no Brasil teve início em 26 de fevereiro de 2020. A 

transmissão comunitária foi confirmada para todo o território nacional, a partir 

de então todas as escolas públicas do estado e também do nosso município 

tiveram as aulas suspensas. A fim de minimizar esses problemas e traçar 

novas perspectivas. Com a educação básica, entendida como direito público 

subjetivo e  assegurada pela Constituição Federal de 1988, não pode ser 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
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diferente. No nosso município e em muitas redes de ensino foi optado pela 

modalidade de ensino remoto, numa espécie de educação à distância (EAD) 

improvisada, produzindo materiais às pressas para que os alunos pudessem 

estudar em suas casas, envolvendo professores na gravação de vídeo-aulas. 

Essas ações foram até vistas com bons olhos pela opinião pública, mas até 

onde essa variação pode garantir a oferta e a qualidade de cursos que até 

então eram presenciais?  Hoje a Escola é toda voltada a recuperação desse 

tempo em que o aluno ficou fora ou parcialmente fora da escola, a pós 

pandemia trouxe dificuldades no aprendizado dos alunos em tempos normais e 

já são uma realidade na educação brasileira. 

A clientela é bastante diversificada e para manter a qualidade do ensino, 

buscamos estratégias que possibilitem a satisfação da comunidade e da 

escola. Os pais desempenham diferentes atividades profissionais: funcionários 

públicos, professores, jardineiros, pedreiros, mecânicos, serventes, motoristas, 

carpinteiros, pintores, representantes comerciais, motoristas de aplicativos, e 

empresários. Temos também muitas famílias em situação de desemprego 

como consequência da pandemia onde mudou muito a situação financeira do 

bairro.  A religião predominante dos educandos é a católica. Os pais possuem 

em média de um a três filhos. A vida social e de lazer das famílias vai desde a 

frequência à igreja, eventos culturais oferecidos pela prefeitura, visitas a 

espaços em cidades próximas, pontos turísticos como rios, lagoas, passeios 

ciclísticos e visitas familiares. A orientação de tarefas e o incentivo aos estudos 

são constantemente estimulados pela escola em seu cotidiano, buscando junto 

à família, a dedicação e persistência nos estudos, assim como a superação das 

dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem. Em se tratando da 

interação entre família e escola, vemos que a participação dos pais na escola é 

significativa, a contar os momentos que são convidados e por iniciativa própria 

dos mesmos. De forma geral, percebemos que os pais estão pedindo 

melhorias no espaço físico da instituição, mas levam em conta a comodidade 

da localização, qualidade de ensino, nível do professorado, interação família 

escola, ambiente agradável de trabalho e estudo, nível de socialização 

excelente, atividades diversificadas e criativas, tornando o aluno preparado 

para enfrentar os desafios do cotidiano.  



7 
 

Contamos hoje, em 2022 com mais de trinta professores entre eles regentes e 

professores específicos em suas áreas, todos com pós graduação, direção, 

coordenação no ensino fundamental e infantil, equipe de profissionais 

terceirizados para a limpeza e o preparo de alimentos, estagiários de nível 

acadêmico para auxílio de alunos com alguma síndrome laudada e para 

atividades recreativas e de apoio para horário de almoço e projetos no período 

integral. São em média 260 alunos.  

 

 

3.1-SÍMBOLOS OFICIAIS 

 

 

 

O Complexo Educacional Municipal Professora Vera Lúcia Pansardi 

Casagrande tem sua logo que é utilizada em todos seus documentos oficiais, 

utilizamos também os o Hino e a Bandeira Nacional e do município para 

complementar nos eventos culturais e datas comemorativas desta instituição. 

Estes símbolos são de extrema importância para nossa instituição, sendo 

assim, devem ser respeitados por todos os alunos, professores, pais e 

cidadãos. 
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3.2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Este Complexo funciona em período integral, de segunda a sexta-feira tendo  

seu horário assim distribuído: 

Fundamental 

ENTRADA SAÍDA 

7:30H 16:00H 

(com 15 minutos de tolerância na entrada e na saída) 

Infantil 

ENTRADA SAÍDA 

7:30H 17:00H 

 

(O aluno poderá ser retirado a partir das 16:00 horas) 

Na educação infantil temos horário especial onde os pais com declaração de 

trabalho podem deixar os alunos as 07h00min e retirá-los às 18h00min 

Observ. Abaixo horário completo de alunos e professores em todas as 

modalidades. 

 

 

 

  4. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

O Complexo Educacional Professora Vera Lúcia Pansardi Casagrande ocupa 

uma grande área e está estruturada em 02 prédios, um que atende o ensino 

fundamental que conta com 6 salas de aula, secretaria, sala de direção e 

coordenação,sala de professores, cozinha e refeitório, banheiro masculino e 

feminino, depósito e um pequeno pátio coberto. No espaço da educação infantil 

conta com secretaria onde funciona também a sala de coordenação 

pedagógica, 06 salas de aula, cozinha, refeitório, sala de professores, banheiro 

masculino e feminino, lavanderia e depósito.  Atende a 257 alunos do ensino 

da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, em período Integral. 
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    4.1 - ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS DA ESCOLA 

 

 

Com a apresentação em círculo, e contidos na esfera maior, que é a escola e 

que é necessário existir uma conexão entre todos os segmentos que 

constituem a instituição escolar, pois “não se tem uma escola somente com a 

direção, mas sim com todos os atores buscando seus objetivos e buscando a 

função da escola, que é a aprendizagem dos alunos” (LIBÂNEO, 2012, p. 423). 

Frente a este diagrama, determina que cada membro formador possui sua 

função, seu papel, o quais serão apresentados neste momento. 

 

4.1.1 – CARACTERIZAÇÃO DE CADA SETOR 

 

4.2 – ESTRUTURAS PEDAGÓGICAS  

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a 

realizar. É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante 

determinado período de tempo. É pedagógico porque define e organiza as 
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atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e 

aprendizagem.  O PPP ganha a força de um guia - aquele que indica a direção 

a seguir não apenas para gestores e professores, mas também funcionários, 

alunos e famílias. Ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas 

sobre essa rota e flexível o bastante para se adaptar às necessidades de 

aprendizagem dos alunos. Por isso, a sua elaboração precisa contemplar os 

seguintes tópicos: 

4.2.1 - PAPEL DO GESTOR ESCOLAR 

Para que o profissional da educação chegue ao cargo de gestor, observa-se 

que é necessário, que o profissional tenha competência e conhecimento de 

toda a organização do espaço escolar e de sua clientela, do corpo docente e 

das leis que amparam o sistema de ensino. 

A partir disso, podemos entender como competência a incessante busca pela 

qualidade e melhoria da educação,  

A busca permanente pela qualidade e melhoria contínua da educação passa, 

pois, pela definição de padrões de desempenho e competência do diretor 

escolar, dentre outros, de modo a nortear e orientar o seu desenvolvimento. 

Com isso, o gestor necessita compreender que a estrutura administrativa de 

uma escola perpassa por diversos momentos e não se restringe ao 

administrativo, o gestor necessita inicialmente conhecimento e competência, 

promovendo na comunidade escolar o entendimento do papel de todos em 

relação à educação e a função social da escola, mediante a adoção de uma 

filosofia comum e clareza de uma política educacional, de modo a haver 

unidade e efetividade no trabalho de todos”. Compete ao gestor escolar 

dinamizar e executar a política educacional que leve ao alcance dos objetivos 

educacionais propostos. O gestor possui em suas mãos e pode construir e 

reconstruir o regimento interno da escola. Este regimento é construído com 

todos os membros da escola para que auxilie no bom andamento da instituição. 

A gestão democrática retrata a participação e o envolvimento da comunidade 

escolar e de uma visão de gestão voltada para o saber ouvir, observar, 

analisar, compreender, dialogar, reformular e possibilitar as mais diversas 
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mudanças para a obtenção de resultados condizentes com as necessidades da 

escola. 

 

 

4.2 - PAPEL DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Na LDB/96, no artigo 64, encontramos a seguinte apresentação: 

Art. 64: A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão 
e orientação educacional, para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou 
em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 
nacional. 

O Coordenador Pedagógico é o profissional da educação que atua no espaço 

escolar como um agente mediador e facilitador do processo ensino-

aprendizagem. Está diretamente ligado aos professores subsidiando suas 

ações e contribuindo para a evolução de todo o processo que envolve a 

aprendizagem, devendo ser dinâmico e competente no exercício de suas 

funções, buscando levar os professores à reflexão no que diz respeito a suas 

práticas pedagógicas. 

Ele é o principal responsável pelo desenvolvimento pessoal de cada aluno, 

dando suporte a sua formação como cidadão, à reflexão sobre valores morais e 

éticos e à resolução de conflitos. Ao lado do professor, esse profissional zela 

pelo processo de aprendizagem e formação dos estudantes por meio do auxílio 

ao docente na compreensão dos comportamentos das crianças, ou seja: 

enquanto o professor se ocupa em cumprir o currículo disciplinar, o 

coordenador educacional se preocupa com os conteúdos atitudinais, o 

chamado currículo oculto. Nele, entram aspectos que as crianças aprendem na 

escola de forma não explícita: valores e a construção de relações 

interpessoais. 

- Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a 

formação de seus valores, atitudes, emoções e sentimentos. 

- Orienta, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e 

com a comunidade. 
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- Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da 

proposta pedagógica da escola. 

- Ajuda o professor a compreender o comportamento dos alunos e a agir de 

maneira adequada em relação a eles. 

 - Ajuda o professor a lidar com as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

- Media conflitos entre alunos, professores e outros membros da comunidade. 

 - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
elaborada. 

 - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 

- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento nacional. 

 

 

4.2.1 PAPEL DO ALUNO 

O aluno não deixa de ser tão importantes quanto os demais membros da 

escola. Nesta estrutura não há melhores ou piores, há sim, pessoas na busca 

incessante de modificar a maneira de viver e qualificar estas crianças e jovens 

para a vida. 

Os alunos devem ser vistos como “a menina dos olhos” da escola. São eles 

que determinam a existência da instituição educacional. A escola é o espaço, 

no qual, este aluno vai, em sua grande maioria, na busca de novos 

conhecimentos e aprimoramento. 

Diante do que foi afirmado, buscamos em Lück (2009, p. 21) a seguinte afirmação: “os alunos são as 
pessoas para quem a escola existe e para quem deve voltar às suas ações, de modo que todos tenham o 
máximo sucesso nos estudos que realizam para sua formação pessoal e social”. 
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Frente a essa afirmação, podemos determinar que os profissionais da 

educação precisam desenvolver um ambiente rico em harmonia, onde a 

criança tenha desejo de permanecer, que o professor instigue o aluno, dando-

lhe a possibilidade de criar novas formas de ordenar as informações e 

transformá-las em conhecimento. Para que isso ocorra, faz-se necessário uma 

postura de competência e de conhecimentos, conseguindo, dos alunos, 

respostas de todo o trabalho desenvolvido na escola e que venha a refletir na 

sua comunidade familiar. 

 

4.2.2 - COLABORADORES 

Estes também fazem parte da estrutura escolar, pois sem eles não estariam 

preparados para receber ninguém. São os agentes de serviços gerais 

(terceirizados) 

Os colaboradores e as merendeiras das escolas são imprescindíveis, pois 

deixam o espaço sempre organizado, mantendo a estrutura física da escola. 

Eles também são vistos, pelas crianças e pelos demais profissionais, como 

pessoas que deixam sua marca, dialogam muito com os alunos, dão 

conselhos, buscam ajudar a todos, indistintamente. 

Os colaboradores estão muito além de uma vassoura e um pano de pó, estão 

sempre interagindo com as crianças, mantendo assim um clima de auto ajuda e 

de respeito, tão necessário em uma gestão democrática. Com isso podemos 

determinar que a gestão escolar é realizada por todos os segmentos e 

membros formadores da escola. 

 

4.2.3 - OFERTAS DE ENSINO 

Este Estabelecimento de Ensino funciona em Período Integral, proporcionando 

aos alunos matérias do currículo Básico Nacional e BNCC, com matérias 

específicas diariamente, com professores regentes bem como Inglês, arte e 

educação física ministradas por profissionais formados na área atuante com 
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duração de cinqüenta minutos cada aula e um período de quinze minutos de 

recreio no período da manhã: 7he30 às 16h.  

A Educação Infantil oferece atendimento desde o berçário até o Pré II também 

em período integral.  

 

 

4.3 - FORMAS DE INGRESSO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Assim, a escola pública é um serviço público da mesma forma que é oferecido 

gratuitamente e de caráter universal (para todas as crianças em idade escolar).  

Até os 03 anos de idade é opcional a matrícula na escola. A partir desta idade 

se torna obrigatória a inserção da criança na instituição de ensino.  A matrícula 

em qualquer ano deverá ser feita através da Secretaria Municipal de Educação 

que dispõe de lista da documentação necessária e que através do 

georeferenciamento encaminha o aluno à escola mais próxima da sua casa ou 

onde houver vaga disponível.  

 

4.4 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares  são atividades educativas, integradas ao 

Currículo Escolar, com a ampliação de tempos, espaços e oportunidades de 

aprendizagem, que visam ampliar a formação do aluno. O objetivo delas é 

proporcionar práticas e experiências aos alunos. Mesmo que não tenham 

relação com o curso do estudante, elas podem ajudá-lo a desenvolver 

habilidades importantes. Liderança, cooperação, gestão e criatividade são 

algumas delas. 

Atividades complementares, também conhecidas como atividades 

extracurriculares, são aquelas que não fazem parte do currículo escolar 

obrigatório, mas podem tornar a formação dos alunos mais completa indo além 

dos conhecimentos acadêmicos. 
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COMPLEXO 
VERA 
LUCIA 

2ª FEIRA  3ª FEIRA  4ª FEIRA  5ª FEIRA  6ª FEIRA  SEXTA HORA  

1ª ANO A  Monitor  Monitor  Monitor  Monitor  Monitor  MUSICALIZAÇÃO  

2ª ANO A  Monitor  Monitor  Monitor  Monitor  Monitor  CIRCO  

3ª ANO B  Monitor  Monitor  Monitor  Monitor  Monitor  KUNG-FU 

4ª ANO A  Monitor  Monitor  Monitor  Monitor  Monitor  KUNG-FU 

5ª ANO A  Monitor  Monitor  Monitor  Monitor  Monitor  XADREZ  

Berçário I ----- ----- ------ ------ ------- ----- 

Berçário II ----- ----- ------ ------ ------- ----- 

Maternal MUSICALIZAÇÃO DANÇA CIRCO MUSICALIZAÇÃO CIRCO  

Pré I A JUDÔ CAPOEIRA DANÇA CIRCO CAPOEIRA  

Pré I B CIRCO DANÇA CAPOEIRA JUDÔ DANÇA  

Pré II A CAPOEIRA  DANÇA  CIRCO JUDÔ  CAPOEIRA   

 

4.5 - ESPAÇOS FÍSICOS 

● 04 salas (direção, coordenação, secretaria e sala dos professores). 

● Cozinha e refeitório: 02 cozinhas e 02 refeitórios (capacidade normal de 

44 crianças, 01 lactário. 

● Sala de arquivo: 01 

● Depósito de mantimentos: 02 

● 07 banheiros (feminino e masculino - crianças) – professores: 03 – 

funcionários: 02 

● Biblioteca: 02 (espaço pequeno) 

● 05 salas de aula comportando 05 alunos e mais professor com 

distanciamento de 1 metro (ensino fundamental) – 06 salas de aula 

comportando 04 alunos e mais o professor com distanciamento de 1 

metro (educação infantil); 

● Pátio: 02 

● Sala de informática: 01 

● 02 portões de acesso 

● Parque aberto 

● Áreas de serviço: 02 

 

 

 

 

 



16 
 

TURMA METRAGEM 
SALA 

CAPACIDADE 
MÁXIMA 

Berçário 1 31,9m2 21 

Berçário 2 28,62m2 21 

Maternal 25,45m2 14 

Pré 1 A 31,95m2 21 

Pré 1 B 30,87m2 21 

Pré2 30,87m2 21 

1º Ano 39,79m2 35 

2º Ano 48,00m2 42 

3º Ano 48,00m2 42 

4º Ano 48,00m2 42 

5º Ano 48,00m2 42 

 

4.5.1 - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

As atividades pedagógicas, normalmente, são pessoas ou instituições que 

apóiam as ações de programa de diversas formas, inclusive financeiramente: 

empresas, pais, familiares e outros os que favorecem a interação entre os 

estudantes. Ao realizarem exercícios em conjunto, os alunos desenvolvem o 

sentimento de cooperação e tornam-se mais sociáveis. Além disso, a interação 

com os colegas só tem a enriquecer o processo de aprendizagem. 

Temos como exemplo: 

Programa União Faz a Vida: O Programa A União Faz a Vida é o principal 

programa de educação do Sicredi e objetiva construir e vivenciar atitudes e 

valores de cooperação e cidadania.  

Programa SEBRAE: A educação empreendedora proposta pelo SEBRAE 

incentiva os alunos a buscarem o autoconhecimento, novas aprendizagens e 

oportunidades, além do espírito de coletividade e também avaliarem as 

melhores possibilidades, tanto na vida pessoal como no mercado de trabalho. 

Festa Junina: Uma festa junina no ambiente escolar promove integração entre 

família e corpo docente, pais e filhos e, é claro, entre os alunos também. É um 

momento de comemoração em conjunto.  É importante lembrar que, em uma 

escola, precisa-se ensinar a história e tradições do próprio país. 

https://blog.elevaplataforma.com.brqualidade-na-educacao-o-que-e-e-como-a-escola-pode-melhorar/
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FORMATURA EDUCAÇÃO INFANTIL E 5º ANO: 

INFANTIL 

 A formatura na Educação Infantil é do um rito de passagem, e virão outros 

durante a vida da criança, acompanhando a vida escolar. É bastante natural 

que adultos e crianças desejem celebrar esses momentos considerados 

significativos em suas vidas, por ser um momento marcante e muito 

significativo. 

As crianças da pré - escolarização, bem como suas famílias, estão de fato 

encerrando um ciclo em suas vidas. Transformaram-se ao longo da fase e 

devem ser preparadas para compreender que deixarão para trás um conjunto 

de situações, ambientes, rotina e pessoas. Por outro lado existe o fator 

realização, que é sentido ao perceber a conquista de habilidades, 

aprendizagens e autonomia. 

Esse conjunto de fatores desperta emoções que precisam ser trabalhadas, 

portanto celebrar o encerramento do ciclo na creche ou na pré-escola parece 

fazer todo o sentido e vamos nos apegar a esse conceito! 

FUNDAMENTAL 

Não é comum no sistema de ensino brasileiro formalizar a passagem do quinto 

ano do Fundamental I para o sexto ano do Fundamental II, ainda que os alunos 

sejam submetidos a expressivos desafios na transição das fases pedagógicas. 

Ciente da importância desse processo de mudança, a equipe do complexo 

organizou uma formatura simbólica na própria escola, que conta com 

homenagens, certificados, presentes e a participação de membros da escola e 

da comunidade. A proposta é marcar esse momento e realizar uma despedida 

para os alunos, que receberão um certificado de conclusão do Ensino 

Fundamental I, produzido pelas próprias professoras. A ideia de comemorar a 

passagem desta importante fase foi tão bem quista pela escola,  

 

Novo nível, grandes desafios 

Durante os cinco anos de estudos no Ensino Fundamental I, os alunos tiveram 

acesso ao conhecimento que vai além dos livros. Preparados para exercerem o 
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importante papel das relações humanas com um olhar cidadão e a 

preocupação com os valores sociais 

Nesta etapa inicia-se uma nova fase para essas turmas, com grandes desafios 

e aprendizados. Nos quatro anos do Ensino Fundamental II, esses alunos 

foram desenvolvidos, preparados e motivados a opinar, questionar, refletir 

sobre o conhecimento transferido em sala de aula, criar e, principalmente, a 

apresentar ideias e soluções para novos e velhos problemas. 

 

4.6 – REGIMENTO INTERNO 

- O estabelecimento de ensino funciona em período integral das 07h00 às 

18h00 na Educação Infantil. 

 - O horário de entrada às 07h00 para a Educação Infantil e saída às 18h00 é 

reservado aos alunos cujos pais estejam comprovadamente trabalhando. 

 - O horário de permanência do Ensino Fundamental na instituição será das 

7h30 às 16h00. 

  - Haverá tolerância de 15 minutos de atraso na entrada e na saída dos alunos 

O horário compreendido entre 16h00 e 17h00 é destinado ao professor do 

Ensino Fundamental, que desenvolverá atividades complementares à 

docência.  

 Em todas as modalidades a retirada antecipada das crianças pelos pais ou 

responsável (declarado no ato da matrícula) será admitida em casos especiais, 

com anuência da direção e mediante assinatura de termo de responsabilidade.  

 A criança que, por graves razões, precisar permanecer no Estabelecimento 

além do horário estabelecido, ficará sob a responsabilidade da Diretora ou, em 

sua ausência, de pessoa designada por ela. 

 O não cumprimento dos horários, três vezes ao mês, sem a devida 

justificativa, implicará em descumprimento regimental, podendo a direção da 

instituição tomar as medidas punitivas cabíveis. 

Esta Instituição de Ensino acolhe estudantes de diferentes idades, níveis de 

desenvolvimento psicossocial e estratos sociais. 
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Todo estudante desta escola têm direito a: Educação pública gratuita e de 

qualidade: Acesso à educação gratuita e de qualidade, desde a Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental; 

Alunos com deficiência, que requeiram atenção especial, têm direito a recebê-

la na forma adequada às suas necessidades e igualmente gratuita;  

Receber educação nesta escola que deverá estar limpa e segura.  

Usufruir de ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre de 

discriminação, constrangimentos ou intolerância;  

Receber atenção e respeito de colegas, professores, funcionários e 

colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, 

religião, origem social, nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação 

sexual ou crenças políticas;  

 Receber informações sobre as aulas, programas disponíveis na escola e 

oportunidades de participar em projetos especiais;  

Receber Boletim Escolar ou Parecer (Educação Infantil) e demais informações 

sobre seu progresso educativo, bem como participar de avaliações periódicas, 

de maneira informal ou por instrumentos oficiais de avaliação de rendimento;  

Ser notificado, com a devida antecedência, sobre a possibilidade de ser 

encaminhado para programa de recuperação, em razão do aproveitamento 

escolar;  

Ser notificado sobre a possibilidade de recorrer em caso de reprovação 

escolar;  

Ter garantida a confidencialidade das informações de caráter pessoal ou 

acadêmicas registradas e armazenadas pelo sistema escolar, salvo em casos 

de risco ao ambiente escolar ou em atendimento a requerimento de órgãos 

oficiais competentes. 

Liberdade individual e de expressão; 

 Organizar, promover e participação dos alunos no ambiente escolar; 

Participar da publicação de jornais ou boletins informativos escolares, desde 

que produzidos com responsabilidade e métodos jornalísticos, que reflitam a 

vida na escola ou expressem preocupações e pontos de vista dos alunos;  
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Decidir sobre as vestimentas pessoais que portará, assim como sobre 

distintivos ou adereços de uso estritamente pessoal, exceto nos casos em que 

sua apresentação represente perigo a si ou aos demais, ou quando divulgar 

ideias racistas, preconceituosas, difamatórias, obscenas ou cuja circulação 

perturbe o ambiente escolar;  

Ter assegurados o ingresso e a posse de materiais de uso pessoal na escola, 

exceto nos casos em que representem perigo para si ou para os outros, ou que 

perturbem o ambiente escolar. 

Tratamento justo e cordial; 

Todo estudante desta escola será tratado de forma justa e cordial por todos os 

integrantes da comunidade escolar, sendo assegurado a ele:  

Ser informado pela direção da escola sobre as condutas consideradas 

apropriadas e quais as que podem resultar em sanções disciplinares, para que 

tome ciência das possíveis consequências de suas atitudes em seu rendimento 

escolar e no exercício dos direitos previstos neste Regimento Escolar;  

Ser informado sobre procedimentos para recorrer de decisões administrativas 

da direção da escola sobre seus direitos e responsabilidades, em conformidade 

com o estabelecido neste documento e com a legislação pertinente;  

Estar acompanhado por seus pais ou responsáveis em reuniões e audiências 

que tratem de seus interesses quanto a desempenho escolar ou em 

procedimentos administrativos que possam resultar em sua transferência 

compulsória da escola. 

 Todo estudante desta unidade escolar tem os seguintes deveres e 

responsabilidades;  

Frequentar a escola regular e pontualmente, realizando os esforços 

necessários para progredir nas diversas áreas de sua educação;  

Estar preparado para as aulas e manter adequadamente livros e demais 

materiais escolares de uso pessoal ou comum coletivo;  

Observar as disposições vigentes sobre entrada e saída das classes e demais 

dependências da escola;  

Ser respeitoso e cortês para com colegas, diretores, professores, funcionários 

e colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, 
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credo, religião, origem social, nacionalidade, condição física ou emocional, 

deficiências, estado civil, orientação sexual ou crenças políticas; 

Contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de aprendizagem 

colaborativo e seguro, que garanta o direito de todos os alunos de estudar e 

aprender;  

Abster-se de condutas que neguem, ameacem ou de alguma forma interfiram 

negativamente no livre exercício dos direitos dos membros da comunidade 

escolar;  

Respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares, ajudando 

a preservá-los e respeitando a propriedade alheia, pública ou privada;  

Compartilhar com a direção da escola informações sobre questões que possam 

colocar em risco a saúde, a segurança e o bem-estar da comunidade escolar;  

Utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos;  

Reunir-se sempre de maneira pacífica e respeitando a decisão dos alunos que 

não desejem participar da reunião;  

Ajudar a manter o ambiente escolar livre de bebidas alcoólicas, drogas lícitas e 

ilícitas, substâncias tóxicas e armas;  

Manter pais ou responsáveis legais informados sobre os assuntos escolares, 

sobretudo sobre o progresso nos estudos, os eventos sociais e educativos 

previstos ou em andamento, e assegurar que recebam as comunicações a eles 

encaminhadas pela equipe escolar, devolvendo-as à direção em tempo hábil e 

com a devida ciência, sempre que for o caso. 

Utilizar sempre que possível o uniforme escolar, uniforme escolar é muito 

importante, pois desenvolve nos alunos, um sentimento de pertencimento ao 

grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças. A 

segurança proporcionada pelo uso do uniforme também é um fator de grande 

relevância ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola. 

 

DAS CONDUTAS DOS ESTUDANTES QUE AFETAM O AMBIENTE 

ESCOLAR / FALTAS DISCIPLINARES 
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 As condutas dos estudantes consideradas incompatíveis com a manutenção 

de um ambiente escolar sadio ou inapropriado ao ensino-aprendizagem e que 

são passíveis de apuração e aplicação de medidas disciplinares são: 

Ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares, sem prévia justificativa ou 

autorização da direção ou dos professores da escola;  

Ter acesso, circular ou permanecer em locais restritos do prédio escolar; 

Utilizar, sem a devida autorização, computadores, aparelhos de fax, telefones 

ou outros equipamentos e dispositivos eletrônicos de propriedade da escola;  

Utilizar, em salas de aula ou demais locais de aprendizado escolar, 

equipamentos eletrônicos como telefones celulares, Pager, jogos portáteis, 

tocadores de música ou outros dispositivos de comunicação e entretenimento 

que perturbem o ambiente escolar ou prejudiquem o aprendizado;  

Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que lhe seja alheia;  

Comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como, por 

exemplo, fazendo barulho excessivo em classe, na biblioteca ou nos 

corredores da escola;  

Desrespeitar, desacatar ou afrontar a equipe gestora, professores, funcionários 

ou colaboradores da escola;  

Danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares; 

escrever, rabiscar ou produzir marcas em qualquer parede, vidraça, porta ou 

quadra de esportes dos edifícios escolares;  

Ativar injustificadamente alarmes de incêndio ou qualquer outro dispositivo de 

segurança da escola;  

Emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva ou 

desrespeitosa, ou apresentar qualquer conduta de natureza sexualmente 

ofensiva;  

Estimular ou envolver-se em brigas, manifestar conduta agressiva ou promover 

brincadeiras que impliquem risco de ferimentos, mesmo que leves, em 

qualquer membro da comunidade escolar;  

Comporta-se, no transporte escolar, de modo a representar risco de danos ou 

lesões ao condutor, aos demais passageiros, ao veículo ou aos passantes, 
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como correr pelos corredores, atirar objetos pelas janelas, balançar o veículo 

etc.;  

Provocar ou forçar contato físico inapropriado ou não desejado dentro do 

ambiente escolar;  

Ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente qualquer membro da comunidade 

escolar;  

Participar, estimular ou organizar incidente de violência grupal ou generalizada;  

Apropriar-se de objetos que pertencem a outra pessoa, sem a devida 

autorização ou sob ameaça; 

Incentivar ou participar de atos de vandalismo que provoquem dano intencional 

a equipamentos, materiais e instalações escolares ou a pertences da equipe 

escolar, estudantes ou terceiros;  

Portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, ainda que não seja 

de fogo, no recinto escolar;  

Apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira, sobretudo que 

viole a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o 

Código Penal; 

Além das condutas descritas acima, também são passíveis de apuração e 

aplicação de medidas disciplinares as condutas que professores ou a equipe 

gestora considerem incompatíveis com a manutenção de um ambiente escolar 

sadio ou inapropriada ao ensino-aprendizagem, sempre considerando, na 

caracterização da falta, a idade do aluno e a reincidência do ato. 

  

  DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

O não cumprimento dos deveres e a incidência em faltas disciplinares poderão 

acarretar ao estudante as seguintes medidas disciplinares:  

Advertência verbal;  

Advertência por escrito, notificando aos pais ou responsáveis; 
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Retirada do estudante de sala de aula ou atividade em curso e 

encaminhamento ao Núcleo de Direção para orientação;  

Convocação dos pais ou responsáveis para ciência dos fatos, e assinatura de 

Termo de Advertência junto à equipe pedagógica, para tomada de medidas 

visando solucionar o problema; 

Propor roda de diálogos para fins de fortalecimento de vínculos interpessoais 

e ou participação facultativa em círculo restaurativo;  

Tomadas todas as medidas por parte da escola, havendo reincidência, a 

diretora da instituição convocará reunião com os pais ou responsáveis para 

informá-los do encaminhamento do caso ao Conselho Escolar, a qual receberá 

a notícia do fato juntamente com a documentação existente; 

Em havendo necessidade, a escola encaminhará o fato ao Conselho Tutelar, 

juntamente com os documentos pertinentes ao caso. 

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS 

DISCIPLINARES 

As medidas disciplinares serão aplicadas ao estudante em função da gravidade 

da falta, idade do estudante, grau de maturidade e histórico disciplinar, 

comunicando-se aos pais ou responsáveis;  

As medidas previstas nos itens I e II do artigo anterior serão aplicadas pelo 

professor ou diretor; 

As medidas previstas nos itens III, IV e V do artigo anterior serão aplicadas 

pelo diretor; 

As faltas disciplinares descritas nos itens XVIII a XIX do artigo 86 serão, 

necessariamente, submetidas ao Conselho de Escola para apuração e 

aplicação de medida disciplinar, e nesse caso os gestores escolares informarão 

a Diretoria de Ensino Região xxx sua ocorrência e a medida disciplinar 

aplicada. 



25 
 

Em qualquer caso será garantido amplo direito de defesa, ao estudante e aos 

seus responsáveis, cabendo pedido de revisão da medida aplicada e, quando 

for o caso, recurso ao Conselho Escolar.  

A aplicação das medidas disciplinares previstas não isenta os alunos ou seus 

responsáveis do ressarcimento de danos materiais causados ao patrimônio 

escolar ou da adoção de outras medidas judiciais cabíveis. 

 

 

DOS RECURSOS DISCIPLINARES ADICIONAIS 

 

Para restaurar a harmonia e o adequado ambiente pedagógico, além das 

medidas disciplinares descritas no artigo específico deste regimento, 

professores, equipe gestora e o Conselho Escolar Municipal podem utilizar, 

cumulativamente, os seguintes instrumentos de gestão da convivência escolar:  

Envolvimento de pais ou responsáveis no cotidiano escolar;  

Orientações individuais ou em grupo para mediar situações de conflito;  

Reuniões de orientação com pais ou responsáveis;  

Propor encaminhamentos a serviços de orientação em situações de abuso de 

drogas, álcool ou similares;  

Encaminhamento a serviços de orientação para casos de intimidação baseada 

em preconceitos ou assédio;  

Encaminhamento aos serviços de saúde adequados quando o aluno 

apresentar distúrbios que estejam interferindo no processo de aprendizagem 

ou no ambiente escolar;  

Encaminhamento aos serviços de assistência social existentes, quando do 

conhecimento de situação do aluno que demande tal assistência especializada;  

Encaminhamento ao Conselho Tutelar em caso de abandono intelectual, moral 

ou material por parte de pais ou responsáveis;  
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Comunicação às autoridades competentes, dos órgãos de segurança pública, 

Poder Judiciário e Ministério Público, de crimes cometidos dentro das 

dependências escolares. 

 

 

 

5.0 – ANÁLISES DA REALIDADE ESCOLAR 
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6. FUNDAMENTOS POLÍTICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

INTRODUÇÃO 

Diante da necessidade de adequação e elaboração da proposta política 

pedagógica (PPP) das instituições municipais da rede de educação de Ibiporã, 

o presente documento tem o objetivo de elucidar os rumos que a educação 

municipal buscou trilhar para minimizar o contexto pós-pandêmico do presente 

momento e iniciar uma retomada educacional prezando pela qualidade e 

aplicabilidade dos conteúdos alinhados à BNCC e ao Referencial Curricular do 

Paraná.  

ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL  

A Proposta Política Pedagógica Municipal será pautada na perspectiva 

Histórico-cultural, sendo um documento norteador para o trabalho pedagógico, 

não excluindo a utilização das demais pedagogias que já perpassa pela 

educação, sendo assim: 

Este documento normativo aplica-se exclusivamente à 
educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 
nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, 
políticos e estéticos que visam à formação humana 
integral e à construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva, como fundamentado nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
(BRASIL, 2017, p.7). 

  

De acordo com o Referencial Curricular do Paraná, 2019, “O caráter normativo 

da BNCC torna obrigatória a elaboração ou reelaboração dos currículos das 

redes de ensino ao estabelecer uma base de direitos e objetivos de 

aprendizagens comuns para todo país. Assim, considerando a trajetória de 

cada estado, provoca um movimento de reflexão e avanços quanto às práticas 

pedagógicas.” 

A fim de colaborar para a elaboração do PPP municipal, destacamos aqui a 

contribuição da teoria Histórico-Cultural, mas deve-se salientar que caberá a 

cada instituição agregar mais citações para o documento caso necessárias. 
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Assim, é importante compreender que os direitos e objetivos de aprendizagens 

são comuns, porém, os currículos são diversos, na medida em que esses 

devem ser elaborados de acordo com a realidade local, social e individual da 

escola e de seus estudantes, buscando uma educação com equidade a todos. 

É importante ressaltar que de acordo com as diretrizes e bases da educação 

nacional, devemos:  

  
Compreender e realizar a Educação Básica, no seu 
compromisso social de habilitar o estudante para o 
exercício dos diversos direitos significa, portanto, 
potencializá-lo para a prática cidadã com plenitude, cujas 
habilidades se desenvolvem na escola e se realizam na 
comunidade em que os sujeitos atuam. (2013, p. 56). 

  
No quadro abaixo, verifica-se o enquadramento da teoria citada em seus 

diferentes aspectos: 

  

Quadro 1 – Teoria Histórico-Cultural 

TEORIA OBJETIVOS PRECURSORE
S 

PAPEL DO 
PROFESSOR 

RELEVÂNCIA 
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Teoria 
Histórico
-Cultural 

Possibilitar ao 
professor a 
compreensão 
do seu papel 
fundamental 
no processo 
de ensino e 
aprendizagem
, à luz destas 
teorias, com 
vistas à 
apropriação 
efetiva dos 
conhecimento
s científicos e 
à formação 
humana de 
nossos alunos 

 Lev Semenovich 
Vigotski, a 
Pedagogia 
Histórico-Crítica 
de Dermeval 
Saviani e, ainda, a 
respectiva 
Didática dessa 
pedagogia 
desenvolvida por 
João Luiz 
Gasparin. 

O professor tem o 
papel explícito de 
interferir na 
zona de 
desenvolvimento 
proximal dos 
alunos, 
provocando os 
avanços que não 
ocorreriam 
espontaneamente
. 
  
[...]A intervenção 
do professor é 
fundamental para 
a promoção do 
desenvolvimento 
do indivíduo 

-A Teoria 
Histórico-
Cultural de 
Vigotski, em sua 
gênese, 
pressupõe uma 
natureza social 
da 
aprendizagem, 
ou seja, é por 
meio das 
interações 
sociais que o 
indivíduo 
desenvolve suas 
funções 
psicológicas 
superiores. 
-Temos que 
determinar pelo 
menos dois 
níveis de 
desenvolvimento 
da criança: o 
primeiro nível 
pode ser 
chamado de 
nível de 
desenvolvimento 
real e o 
segundo, de 
zona de 
desenvolvimento 
proximal. 
➔ Nível de 
desenvolvimento 
real: é o nível de 
desenvolvimento 
da criança onde 
suas funções 
mentais já se 
estabeleceram 
como resultado 
de certos ciclos 
de 
desenvolvimento 
já completados; 
➔ Zona de 
desenvolvimento 
proximal ou 
potencial: é o 
nível de 
desenvolvimento 
da criança 
determinado 
através da 
capacidade de 
solução de 
problemas sob a 
orientação de 
um adulto ou em 
colaboração com 
os colegas mais 
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CONCLUSÃO 

O objetivo principal deste material é possibilitar ao professor a compreensão do 

seu papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem, à luz desta 

teoria, instigando a leitura, com vistas à apropriação efetiva dos conhecimentos 

científicos e à formação humana de nossos alunos. 

  

 

6.1 – CURRÍCULO E GESTÃO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 

A escola exerce dois papéis fundamentais na sociedade: socializar e 

democratizar o acesso ao conhecimento e promover a construção moral e ética 

nos estudantes. Esses dois papéis compõem a formação de pessoas 

conscientes, críticas, engajadas e com potencial de transformação de si 

mesmas e da sociedade. A escola exerce dois papéis fundamentais na 

sociedade: socializar e democratizar o acesso ao conhecimento e promover a 

construção moral e ética nos estudantes. Esses dois papéis compõem a 

formação de pessoas conscientes, críticas, engajadas e com potencial de 

transformação de si mesmas e da sociedade. O papel da escola na formação 

do cidadão é essencial para o bom funcionamento da sociedade. De todo 

educador e de toda instituição da Educação Básica é esperada atenção 

especial a esse propósito social e, ainda mais após a aprovação da Base 

Nacional Comum Curricular, esse princípio deve nortear cada etapa do 

processo de aprendizagem. 

O objetivo deste ensaio é tecer relações entre currículo e gestão no âmbito da 

escola, sem desconsiderar o plano maior da política educacional em que se 

insere. Defende-se a escola pública como protagonista da recontextualização 

de políticas públicas e capaz, portanto, de construir relações genuinamente 

democráticas entre currículo e gestão. Considera-se que o currículo em ação 

com vistas à emancipação humana vincula-se diretamente aos conceitos de 

democracia e de cultura, na perspectiva da interculturalidade. Entende-se a 

função administrativa/gestora tanto na dimensão concernente à administração 

https://www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular/
https://www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular/
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escolar propriamente dita quanto na dimensão pedagógica, visto que a razão 

de ser, ou o fim por excelência da escola é a educação dos estudantes, o que a 

dota de finalidade e natureza peculiares e supõe critérios especiais de 

organização. Tais critérios precisam ser estabelecidos em conformidade com 

as características do trabalho nela desenvolvido, ou seja, o trabalho 

pedagógico. Considerando-se ser este último da alçada do currículo, fica 

evidenciada a inevitável existência de relações entre ele e a 

administração/gestão, ideia que o texto defende e refere teoricamente. 

 

6.2 – O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

O trabalho com Sistema Educacional Estruturado é uma proposta que 

compartilha as práticas e que dialogam com os valores da educação em 

direitos humanos e que, de alguma forma, contribuíram com mudanças 

positivas no dia a dia da escola e/ou da comunidade em torno dela e em todo 

município. Dando a todos os alunos equidade dentro da proposta de ensino 

visando a formação de cidadãos que tenham a mesma oportunidade. 

As práticas podem ser referentes aos diferentes segmentos da escolaridade 

(Educação infantil e Ensino Fundamental), no âmbito discente (entre 

professores, gestores, coordenadores e diretores) ou mesmo com demais 

atores da comunidade escolar (incluindo, assim, atividades com familiares e 

funcionários da escola). 

Sabemos que cada escola tem suas peculiaridades, tanto pelo espaço 

geográfico e físico que possuem quanto pela realidade das pessoas que ali se 

relacionam, mas acreditamos que ao compartilhar e comentar os resultados 

da sua prática o sistema educacional integrado respeitar essas peculiaridades 

mas com o objetivo final de aprendizagem igualitário mas respeitando as raízes 

sociais de cada família. 

 

 

6.3 – O PAPEL DA ESCOLA E OS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO 
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Os sujeitos da Comunidade Escolar são os que fazem a Escola e, por esta 

razão, precisam estar engajados para que as articulações coisas se efetivem 

dentro do espaço Escolar. 

Ao estudar o papel e a função pedagógica do diálogo na escola, percebe-se a 

relação direta que estes têm no processo de aprendizagem e na construção do 

conhecimento. Hoje o conhecimento é muito dinâmico e é importante que a 

escola, como instituição de ensino e de aprendizagem, trabalhe para a 

formação de sujeitos que sejam protagonistas de seu próprio saber. O papel da 

Escola no fomento de um ensino pautado no diálogo contribui 

significativamente para o processo de construção de saberes, bem como o 

desenvolvimento intelectual. O diálogo, quando praticado, tende a formar 

sujeitos ativos, inovadores, criativos, indivíduos autônomos e críticos, capazes 

de responder aos desafios contemporâneos da sua realidade. No exercício do 

diálogo criam-se elos de pertencimento e valoração daquilo que se faz, atribui-

se sentido ao conhecimento e comunicamos nossas intencionalidades. 

  

Ao estudar o papel e a função pedagógica do diálogo na escola, percebe-se a 

relação direta que estes têm no processo de aprendizagem e na construção do 

conhecimento. Hoje o conhecimento é muito dinâmico e é importante que a 

escola, como instituição de ensino e de aprendizagem, trabalhe para a 

formação de sujeitos que sejam protagonistas de seu próprio saber. O papel da 

Escola no fomento de um ensino pautado no diálogo contribui 

significativamente para o processo de construção de saberes, bem como o 

desenvolvimento intelectual. O diálogo, quando praticado, tende a formar 

sujeitos ativos, inovadores, criativos, indivíduos autônomos e críticos, capazes 

de responder aos desafios contemporâneos da sua realidade. No exercício do 

diálogo criam-se elos de pertencimento e valoração daquilo que se faz, atribui-

se sentido ao conhecimento e comunicamos nossas intencionalidades. 

 Educar exige coerência e sintonia entre os educadores, a necessidade de 

cooperação entre os diferentes integrantes da família, a importância de se 

estabelecer limites na educação dos filhos. Colocou que a sociedade moderna 

perdeu alguns princípios básicos na educação como Hierarquia, Autoridade e 

Respeito e que os mesmos devem ser resgatados urgentemente. Na escola, se 
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observa uma melhora no relacionamento interpessoal; manifestações de 

carinho e respeito, conseqüência direta da confiança e respeito mútuo entre as 

instituições - entre professores, alunos e famílias e chega-se à conclusão de 

que a autoridade, como princípio fundamental no processo educacional deve 

ser exercitado com sabedoria e amor pelos adultos. A autoridade só se 

consolida num ambiente de amor e de cuidado permanente, onde o sujeito 

responsável em educar jamais transfere sua responsabilidade a outrem, atitude 

muito comum na educação atual - mães que transferem exclusivamente aos 

avós a autoridade familiar, professores que transferem para a família ou equipe 

administrativo-pedagógica a autoridade que deveria exercer. O resgate da 

autoridade no processo educacional não é uma conquista simples, porém 

extremamente necessária. Resgatar a autoridade é resgatar a tradição de ser 

família, de valorizar o ser humano, ter e dedicar tempo aos filhos, olhar e ouvir 

o outro verdadeiramente, contar histórias abraçar e se deixar abraçar, elogiar 

as conquistas cotidianas das crianças e ajudá-las a superar as dificuldades do 

dia a dia. Permitir que as crianças sejam simplesmente crianças, protegidas 

dos apelos televisivos de consumo, da violência, da pornografia, das tragédias 

da humanidade. Disciplinar é resgatar a autoridade e organizar a vida da 

criança para que se desenvolva com saúde física, mental, psicológica e social. 

Educadores (pais e professores) possuem o compromisso ético de serem 

coerentes firmes e persistentes no ato de educar. Esta educação implica ações 

individuais e coletivas. As atitudes coletivas integradas num objetivo maior 

fortalecem família e escola na realização do trabalho coletivo, para melhores 

resultados. A escola pública é um espaço privilegiado para esse tipo de 

trabalho.  

 

6.3.1 – ESTRUTURA DISCIPLINAR E A INTEGRAÇÃO CURRICULAR 

 

A maneira de construirmos conhecimento, de certa forma, nos define. Em 

outras palavras: se o conhecimento é apresentado na escola de modo 

fragmentado, se os componentes curriculares não se integram e não 

respondem a um projeto de educação que tenha como objetivo 
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o desenvolvimento pleno dos estudantes, não será possível formar um sujeito 

pleno, integral. 

Tão importante quanto à concepção de ser humano que se quer formar, é 

apresentar uma concepção do conhecimento relacional em que as áreas do 

conhecimento – e seus conteúdos, métodos e visões de mundo – possam ser 

apreendidos com maior integração. 

Na área da Educação, propostas interdisciplinares, multidisciplinares e 

transdisciplinares são objetivos perseguidos para superar a fragmentação 

curricular, que, ao fazer com que as disciplinas sejam muito especializadas, 

acaba criando dinâmicas escolares nas quais cabe ao estudante, e não aos 

currículos, a tarefa de estabelecer pontes entre os conhecimentos. 

O currículo deve integrar diversas formas de construção de conhecimento em 

todas as áreas para tornar a aprendizagem mais significativa, conectando os 

conhecimentos com a vida. 

Para que a integração curricular se concretizar de fato na escola, é necessário 

novas formas de condução para a gestão e para o trabalho colaborativo entre 

professores. Uma das formas de fazer isso é instituir práticas comuns a todas 

as áreas, tanto no que se referem às metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem tais como a aprendizagem colaborativa, a aprendizagem por 

projetos ou a pesquisa e a problematização, quanto ao que diz respeito às 

estratégias de avaliação formativa e processual. 

Um currículo de educação integral é a reflexão sobre a quem ele atende e o 

desejam para sua educação 

Se antes os currículos eram pensados levando em conta apenas o que se 

queria que os estudantes aprendessem até o final da Educação Básica, 

independentemente de seus pontos de partida, contextos e aspirações, hoje, a 

BNCC nos convida a rever esses posicionamentos. A partir de agora, é preciso 

construir uma proposta de educação que atenda aos desafios contemporâneos, 

que forme sujeitos críticos, autônomos, cidadãos solidários e capazes de lidar 

com as demandas do século 21 e construir seus projetos de vida. 

Daí a importância da realização de escutas atentas, não só dos estudantes da 

rede, mas também de toda a comunidade escolar: equipe pedagógica, 

https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/socioemocionais-para-crises.html
https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/motivacao.html
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professores, funcionários e familiares. É considerando suas ideias que 

devemos identificar diálogos com as proposições curriculares e reunir 

informações que apóiem a definição de um conjunto de competências 

cognitivas e sócio emocionais no texto curricular, levando em conta as 10 

competências gerais propostas pela BNCC. 

  

6.3.2 – A ESTRUTURA CURRICULAR E A INTEGRAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização do currículo na prática pedagógica dos professores dos anos 

iniciais em uma escola organizada por Sistema Educativo Estruturado da Rede 

Pública Municipal de Ibiporã faz parte de um processo de inovação curricular 

vivenciado nas Unidades Escolares com a implantação do sistema apostilado 

Assim ampliam-se a qualidade de ensino em nossa escola, impondo, 

conseqüentemente, a necessidade de compreender como se dá a construção 

da prática pedagógico-curricular inovadora, onde o currículo se impõe como 

mecanismo pelo qual o conhecimento é socializado e organizado. E, neste 

caso, em uma visão de currículo histórico-crítico significa uma possibilidade de 

compreender mais profundamente a forma de organização escolar que 

demanda toda uma política educativa trazendo no âmago de sua constituição 

um propósito fundamental, – a ressignificação do tempo escolar objetivando a 

aprendizagem do educando. Assim a prática pedagógica dos professores desta 

escola tem como objetivo a formação humana, com a finalidade de 

compreender o processo de construção do currículo na ação pedagógica. A 

própria constituição do objeto em estudo já posiciona os aportes teóricos que 

marcam as concepções de educação e currículo que esta investigação 

assume: uma concepção de educação crítica, onde o currículo apresenta uma 

visão de construção coletiva pelas ações e decisões da comunidade escolar. 

Assim, as mudanças na direção de uma prática efetivamente emancipatória 

devem ser construídas no cerne da formação docente, em caráter crítico e no 

trabalho coletivo na escola. Para compreender as interações complexas 

constituintes da prática pedagógica curricular dos professores no processo de 

organização do currículo, deve-se recorrer à metodologia de pesquisa 

qualitativa e interpretativa.  Ao centralizar o estudo curricular na prática, o foco 

https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/socioemocionais-para-crises.html
http://institutoayrtonsenna.org.br/content/institutoayrtonsenna/pt-br/BNCC/o-que-e-BNCC.html#competencias-gerais
http://institutoayrtonsenna.org.br/content/institutoayrtonsenna/pt-br/BNCC/o-que-e-BNCC.html#competencias-gerais
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deve ser o ponto de problematização no contexto da Política Pedagógica 

assumida pela Secretaria Municipal de Educação, no processo de 

reorganização dos currículos das escolas. Ao conceber a escola como 

executora em potencial do currículo, estamos possibilitando aos atores 

escolares o direcionamento do processo educativo. É a possibilidade de que o 

professor seja o interventor e facilitador dos processos de construção e 

transformação do pensamento e ações dos alunos. Neste sentido, a escola 

construirá mecanismos de participação como possibilidade de pensar, de tomar 

a palavra em igualdade de condições, de gerar diálogos e acordos, de respeito 

ao direito das pessoas de intervir na tomada de decisões que afetam sua vida e 

de se comprometer na ação.  Então, não basta pensar somente pelo começo 

da integração no currículo, mas pensar na relação entre organização curricular 

e estratificação social. Assim, a concepção de integração curricular assume 

uma visão para além-muro das escolas. Cuja defesa externa no 

encaminhamento deste trabalho A integração curricular não pressupõe a 

inexistência da estrutura curricular por disciplinas, mas preserva a construção 

do campo de conhecimento que é resultante da confluência de diferentes 

conhecimentos disciplinares. Nesta perspectiva, não há que se falar em 

negação das disciplinas, mas na busca de uma posição diferente de seu papel 

que secularmente foi apropriado, sem, contudo, esquecer que, ao procurar 

trabalhar numa dimensão do currículo histórico-crítico, está-se expressando a 

vontade político–educacional por uma educação configurada em uma prática 

que não pode ser decretada como uma moda pedagógica de inovação 

curricular. Referenda-se a integração como forma de perseguir não só a 

melhoria da aprendizagem dos alunos, como também consolidar a função 

social da escola marcando nosso posicionamento, enquanto uma perspectiva 

curricular crítica na qual atrela o lógico que orienta a prática pedagógico-

curricular dos professores, se esta tem respaldo na concepção de disciplina 

científica ou na de disciplina escolar. A organização curricular que flexibiliza 

com tendências ora mais intensas ao currículo disciplinar e ora mais intensas 

ao currículo integrado. As formas de organização curricular coexistem na 

prática dos professores. O ComplexoEducacional Professora Vera Lúcia 

Pansardi Casagrande, afirma a relevância da integração curricular   de forma 

em melhor compreender, a complexidade da prática curricular,  da organização 
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do conhecimento escolar no currículo. Contribuindo, assim, para a produção do 

conhecimento no campo estudado.  

 

6.4 – A QUESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA INCLUSÃO 

 

Apenas a integração de uma pessoa numa escola regular, não a inclui 

realmente, porque isso se faz mediante preenchimento de uma matrícula, de 

uma vaga na escola. Porém, se o aluno não encontra na escola condições de 

aprendizado, ele está sendo segregado, não incluído. É que o mundo da escola 

é muito restrito e daí, luta-se pela inclusão, que é ampla e abrange toda a 

sociedade. Na verdade, inclusão seria educação de toda a sociedade para 

aceitar e ver as diferenças como uma oportunidade que se descortina, um novo 

horizonte de conhecimentos. A luta continua, agora, é pela inclusão de fato, 

isto porque ainda nos falta um amadurecimento na sociedade e na capacitação 

dos envolvidos na educação como um todo. Confirma isso GUIMARÃES (2002 

P. 11) ao comentar que “A luta do século que se inicia é pelo direito de 

permanecer na escola, o direito de não ser excluído do processo educacional” 

ideia que é defendida também pela autora abaixo. 

“A inclusão, como os demais movimentos provocados por grupos que historicamente 

foram excluídos da escola e da cidadania plena, é uma denúncia ao que Hannah Arendt 

chamou de “abstrata nudez”, pois é inovação incompatível com a abstração das 

diferenças, para chegar a um sujeito universal. (MANTOAN, 2006.p. 17”) 

Na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, nas  disposições gerai 

 

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 

por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.  

A LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) Lei nº 9394/96 

prescreve que a educação especial é “a modalidade de educação escolar, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais”. 

A escola deve ser o sair de casa todos os dias para todos os menores de 

idade, contudo isso não significa a exclusão do adulto, mas sim, sua livre 

vontade para escolha. A inclusão visa transformar a sociedade, a passos 

lentos, porém não impossível. 

“A inclusão se traduz pela capacidade da escola em dar respostas eficazes às diferenças 

de aprendizagem dos alunos, considerando o desenvolvimento deles como prioritário. A 

prática da inclusão implica no reconhecimento das diferenças dos alunos e na 

concepção de que a aprendizagem é construída em cooperação a partir da atividade do 

sujeito diante das solicitações do meio, tendo o sujeito de conhecimento como um 

sujeito autônomo”. (FIGUEIREDO, 2010.p.38) 

Na inclusão todos aprendem a conviver com o diferente, o professor amplia seu 

conhecimento e se força inovar sua metodologia. Nas salas de aula há trocas, 

cooperativismo, coleguismo. O direito à educação escolar não pode ser negado 

e é uma forma de ajudar a todos a lutarem por sua liberdade. 

O Complexo Educacional Municipal Professora Vera Lúcia Pansardi 

Casagrande juntamente com a Secretaria Municipal de Educação oferece aos 

alunos de Educação Especial sala apropriada para essa modalidade, aos 

alunos com síndromes laudadas são auxiliados por monitores, alunos com 

dificuldade de aprendizagem são atendidos em salas multifuncionais.  

Representa um avanço visto que nem todo o professores foram capacitados 

para esse trabalho. 

Por exclusão educacional entende-se qualquer pessoa que por desventura não 

frequenta uma escola, mas a maior exclusão de fato encontra-se no momento 

em se vê um aluno na escola com dificuldades de aprendizagem e nada é feito 

para que este saia dessa condição. Faz-se então necessário um trabalho que 

englobe fundo monetário de participação (essa é a parte do governo), o grande 

desejo de a escola refazer sempre seu projeto pedagógico de modo a poder 

flexibilizar o ensino e uma proposta que valorize o deficiente na sociedade. 
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“Inclusão escolar de alunos com necessidades especiais demanda uma mudança radical 

na gestão do sistema educacional de modo amplo, e de cada escola especificamente, 

priorizando ações em todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil aos 

programas para a formação de professores. Faz-se prioritária, também, adequação 

arquitetônica dos prédios escolares e organização de recursos técnicos e de serviços 

que promovam a acessibilidade pedagógica e nas comunicações.” (GLAT, 2007.P.38). 

A educação é o caminho básico para uma vida em sociedade. A educação 

transmite a cultura e ao mesmo tempo amplia os horizontes e faz o jovem 

sonhar com a vida a qual participa, tem sua independência, tem conhecimento 

da sociedade em que vive e do mudo que o rodeia. Para GUIMARÃES 

(2002.p.12) “educação pública não deve ter sua destinação determinada pelas 

necessidades do mercado.” E, por falar em mercado, o deficiente também tem 

conhecimento de suas limitações, mas pela educação sabe que pode superar 

muitas delas. 

COOL (et al., 2004) é também uma das referências a nos informar que a 

educação especial passou por profundas transformações durante o século XX. 

O mundo da educação ampliou seu modo de pensar vendo a ideia de que 

todos somos iguais perante a lei. Essa é a base que permitiu os movimentos 

sociais irem mais longe exigindo escola para todos os deficientes. Contudo 

essa exigência não pode partir do apenas “nós queremos, nós exigimos”. A 

educação como um todo passou por uma intensa reflexão tanto no estudo de 

cada tipo de deficiência, como também ajuda na análise de como as escolas 

podem ajudar na inclusão dessas crianças ou adultos no mundo escolar e na 

vida em sociedade. Esse mesmo autor nos ensina que durante a primeira 

metade do século XX, acreditava-se que as deficiências eram puramente 

orgânicas, e isso os trouxe-nos duas consequências, uma é a necessidade de 

um diagnóstico preciso do transtorno, e a outra é a certeza de que tais alunos 

deveriam estar numa escola especial. 

Acreditava-se que basta apenas inserir um aluno numa escola especial e o 

problema da inclusão estaria sendo resolvido. Sendo esse um pensamento 

equivocado lembrando que isso se chama “integração” e não inclusão. 

MARCHESI (2004, p. 24) afirma haver três tipos de integração assim 

sintetizados: 
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1. A integração física ocorre quando há classes de educação especial na 

escola regular, mas os alunos continuam de alguma forma separados da 

escola embora possam compartilhar algumas dependências da mesma, 

como o pátio ou o refeitório. 

2. A integração social ocorre da mesma forma que a integração física, 

porém, o que une os alunos regulares aos especiais são os jogos e as 

outras atividades extra-escolares. 

3. A integração funcional ocorre quando alunos especiais participam da 

dinâmica da escola e estudam nas classes comuns. 

Contudo, isso ainda não é inclusivo e está totalmente acontece nos moldes dos 

seguintes conceitos. A inclusão, portanto, é: 

“Um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas 

sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade. (…) Incluir é trocar, entender, 

respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou para 

as pessoas. É oferecer o desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de 

pensamentos e formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, 

como agir nas diferentes circunstâncias da vida.” (SASSAKI, 1997, p. 41)” 

SASSAKI (1997) vê que inclusão não é apenas levar a criança ou jovem às 

escolas, mas que essa participação seja efetivamente da sociedade também. 

É, acima de tudo, viver com dignidade. Uma pessoa com necessidades 

especiais de educação também precisa que a sociedade seja educada, pois a 

vida depende de trocas, entendimento, respeito valores, etc. 

Incluir é ensinar e aprender conforme se lê abaixo: 

“[…] uma filosofia que valoriza diversidade de força, habilidades e necessidades [do ser 

humano] como natural e desejável, trazendo para cada comunidade a oportunidade de 

responder de forma que conduza à aprendizagem e do crescimento da comunidade 

como um todo, e dando a cada membro desta comunidade um papel de valor. 

 (FERREIRA, 2005, p. 44)” 

 A proposta da escola inclusiva vem, portanto, de uma data nem tão pouco 

recente, um pouco mais de três décadas e, considerando a vastidão do país e 

seus enormes problemas típicos de um país em desenvolvimento, é natural 
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haver ainda muito que fazer e aprender nessa área tem-se a história de lutas 

continua. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96 ampara 

todos os brasileiros estabelecendo, no Art. 2°, que a educação é um direito da 

família na busca de pleno desenvolvimento para tal. Mas essa igualdade de 

condições nem sempre foi para todos. A educação especial ressente-se de 

escolas com degraus para subir, (o modelo de estrutura dos prédios é sempre 

o mesmo, contendo as salas de aula no andar de cima) de falta de professores 

e equipamentos especiais. Os governos brasileiros sabem que devem cumprir 

as leis constitucionais, possibilitar também o cumprimento da Declaração de 

Salamanca, dotando as unidades escolares de recursos que ajudem os alunos 

a se desenvolverem. 

O fator gerador monetário para que as escolas consigam cumprir seu papel na 

inclusão é o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Diretrizes da Educação 

Nacional) conforme resolução n°4/2009, artigo 8, do CEB (Conselho Nacional 

de Educação) que contabiliza em dobro as despesas escolares de um aluno 

com necessidades especiais. 

“Serão contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB N°. 6.571/2008, os alunos 

matriculados em classe comum de ensino regular, público que tiverem matrícula 

concomitante no AEE. 

a) O financiamento da matrícula no AEE é condicionado à matrícula no ensino regular da 

rede pública, conforme registro no Censo Escolar/MEC/INEP do ano anterior, sendo 

contemplada; 

b) Matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais da mesma escola 

pública; 

c) Matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais de outra escola 

pública; 

d) Matrícula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional Especializado 

de instituição de Educação Especial pública; 

e) Matrícula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional Especializado 

de instituição de Educação Especial comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos” (BRASIL, 2009 apud BRANDÃO, C 2010. p.6) 

Essa resolução deixa clara a origem dos recursos monetários para que as 

escolas façam seu trabalho, e que o aluno especial deva ser matriculado se for 
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preciso, em duas modalidades de recursos para o aprendizado como, por 

exemplo, classe comum e em centro de Atendimento Educacional, sempre sala 

comum em primeiro lugar e, daí, caso necessite, outra modalidade especial. 

 

6.4.1 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A escola deve ser o lugar no qual toda criança pode crescer com sabedoria. É 

ela, a escola, que proporciona um encontro com os amiguinhos, lá se faz mais 

amigos, (briga, também, por que não?); as brigas ajudam a se conhecer e a 

conhecer as diversidades. A escola deve dar conta de todos os alunos, fazer 

com que todos tenham vontade de frequentá-la. Os grandes desafios da 

educação, de acordo com GUIMARÃES, 2002.p.59-51, garantir a escolarização 

adequada aos alunos, principalmente aqueles que apresentam necessidades 

especiais, transformando a escola em um espaço democrático. Na parte legal, 

o desafio tende ser buscar coerência entre discurso e prática. Nas escolas, 

romper com a dicotomia da integração, que apenas recebe a criança, todavia 

não a inclui de verdade oferecendo professores de apoio e pedagogos 

competentes. A orientação em GUIMARÃES (2002), MANTOAN (2006). GLAT 

(2007) entre outros, é que as escolas devem elaborar um projeto pedagógico 

que atenda a cada situação diferenciada, que promova a interação entre 

alunos, família e escola. 

Não faz sentido, porém, as escolas seriadas, as provas, as avaliações escritas 

para todos os alunos visto que, por necessidades especiais entende-se 

também os cegos, os hiperativos, etc. E os desafios não param, e a escola 

inclusiva não põe barreiras no caminho de quem tem o direito de estar 

frequentando e interagindo com o meio escolar e, sobretudo, aprendendo.  

Sobre esse assunto, mais uma vez cita-se: 

“A escola inclusiva oferece oportunidades de aprendizagem a todos. Não apenas as 

aprendizagens acadêmicas, mas aquelas que se referem à sensibilidade pela diversidade 

humana, à experiência com a riqueza da diferença e ao desenvolvimento do espírito de 

colaboração, aspectos tão significativos na construção de um sujeito. (GUIMARÃES, 

2002.p.51).” 
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A Convenção das Nações Unidas (2006) orienta sobre como deverão ser as 

escolas inclusivas. Teoricamente, basta que as escolas de ensino regular 

façam a matrícula da criança deficiente e a subsidie com professores 

competentes. Porém não é só isso. A escola precisa preparar esse aluno para 

enfrentar a vida, para se qualificar a fim que possa ser inserido na sociedade, 

quer dizer, as escolas precisam dar um passo muito grande para a inclusão. 

Apesar de estar claro na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN- o amparo legal aos portadores de qualquer tipo de necessidades 

especiais, muito avanço ainda está por vir. 

Em algumas regiões a Secretaria de Educação do Estado propõe um 

atendimento especial em uma escola polo, provando assim que não são todas 

as escolas providas de tudo uma inclusão de verdade e funcionar com a devida 

qualidade que todos merecem como complementa FIGUEIREDO (2010. p. 34). 

“Não basta garantir a acessibilidade, ou seja, é preciso criar as condições para que a 

escola se transforme em espaço verdadeiro de trocas que favoreçam o ato de ensinar e 

de aprender. Neste sentido, nosso país ainda tem um importante caminho a percorrer 

para assegurar educação a todos os jovens, crianças, adultos e adolescentes que 

integram o sistema público de ensino.” 

Transformar a escola é renová-la e buscar informações, concretizar o Projeto 

Político Pedagógico, é assegurar escola para todos e isso não quer dizer que 

“as matrículas estão abertas”, e sim dizer que as crianças na escola serão 

vistas pelas outras como um amigo, e serão aceitas naquela turma. 

Transformar a escola também é transformar a classe em um ambiente 

acolhedor. A escola precisa ser mais democrática, professores e gestores e 

equipes diretivas devem trabalhar juntos, compartilhar projetos. (FIGUEIREDO, 

2010.p.37) complementa: 

“Em uma escola que organiza as situações de aprendizagem considerando as 

diferenças, o ensino e os apoios ao ensino se integram para orquestrar a aprendizagem, 

garantindo a participação efetiva dos alunos em todas as práticas educativas. Elas se 

embasam na implementação de um ensino que leve em conta as especificidades de cada 

sujeito e que faz apelo à cooperação em situação de aprendizagem” 
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Um planejamento participativo só dará bons resultados se realmente 

professores e toda a escola se engajarem. Esse tipo de trabalho visa a dar 

mais respostas eficazes em se tratando de contribuições que cada pessoa 

pode apresentar. 

Com o objetivo de se organizar perante as exigências da Conferência de 

Jontien e da Declaração de Salamanca, o Brasil estabelece na Constituição 

Federal (1988) os artigos 205 (educação direito de todos), artigo 206, Inciso I, 

(igualdade de condições de acesso e permanência na escola) e no artigo 208, 

oferta de atendimento especializado preferencialmente na rede regular de 

ensino. 

(Em 1990 é publicado o ECA (Estatuto da criança e do adolescente), que 

permeia entre muitas determinações a Lei 8069/90, em que os pais são 

obrigados a matricular seus filhos com necessidades educacionais). Sempre 

que haja necessidade, surgem novas leis e/ou Resoluções garantindo o 

amparo e a permanência de pessoas deficientes nas escolas. Visto ser um 

tema relativamente novo carecendo de amadurecimento. 

Em 1999 surge o Decreto n 3.298 que define a educação especial como uma 

modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino. 

Atualmente temos o Plano Nacional de Educação (PNE), que determina as 

metas e diretrizes de educação para um período de dez anos (2014/2024). O 

importante é que esse Plano também é elaborado a nível estadual e municipal, 

permitindo que todos os envolvidos possam opinar e, nesse sentido, a 

educação de deficientes pode ganhar mais espaço. 

A inclusão, de fato, norteia um Brasil para daqui a mais algumas décadas, visto 

ser nosso país uma escolha de trocas constantes de políticos governantes que 

não têm tratado esse tema conforme a abrangência que o problema possui. 

Há muito trabalho ainda a ser feito, porém, os primeiros passos já foram dados, 

contudo muitas barreiras ainda existem: 
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● Saúde pública: a maioria dos brasileiros depende dela, que anda cada 

vez mais precária, contendo poucos médicos especializados e nenhuma 

política preferencial. 

● Área social: as verbas para essas áreas são as menores e o destino do 

pouco que chega às cidades tende a ficar estagnado, sem condições de 

resolver algum bom programa. 

● Áreas de lazer, esporte e cultura praticamente não há projetos. 

● Educação especial: às vezes, em alguns municípios, a escola especial é 

só mesmo um passeio para os alunos, pois não há estrutura alguma 

para funcionar como deveria; as escolas comuns também não atendem 

como deveriam por falta de estrutura pedagógica. A realidade ainda é 

um desafio e não se deve esperar que milagres aconteçam, e a única 

forma de mudar é continuar lutando por uma inclusão em todas as 

áreas. 

 

 

 

6.5 – CONCEPÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

O Sistema Pedagógico Estruturado de Ensino, adotado pelo município no ano 

letivo de 2022 que atende do maternal ao 5º ano através de apostilas visa a 

promover um ensino consistente, prático e de qualidade, favorecendo 

a formação de valores. O apostilamento tem um foco na valorização das 

interações humanas e almeja melhorar a visão dos educadores, possibilitando 

que eles atuem motivando e inspirando a vida dos alunos. 

Além disso, esse sistema objetiva a formação integral de uma geração de 

cidadãos racional e emocionalmente preparados, capazes de compreender a 

multiplicidade do mundo, apresentando um equilíbrio das suas aptidões 

comportamentais e cognitivas. Por meio de um relacionamento pessoal focado 

na transparência, o Sistema Pedagógico Estruturado de Ensino transforma a 

vida dos profissionais de educação, docentes e alunos. 
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O material didático é constantemente atualizado e alinhado à BNCC e traz uma 

proposta educacional com base na Pedagogia Afetiva. Essa abordagem 

inovadora e exclusiva vem somar ao material pedagógico o trabalho de 

habilidades socioemocionais e as contribuições dos estudos de neurociências, 

de correntes educacionais e de estudos contemporâneos. Em conversas com 

professores e profissionais da educação mostraram-se favoráveis à utilização 

por diversos fatores entre eles estão a melhoria da qualidade de ensino no 

município, a qualidade do Sistema Apostilado que se torna facilitadores da 

aprendizagem dos alunos e do trabalho do professor e principalmente na 

equidade de oportunidades dos alunos em relação às escolas privadas. 

 

6.6- CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO 

 

O modelo de Sistema de Avaliação Diagnóstica e do  Aproveitamento Escolar 

dos Alunos da Rede Municipal de  Ensino do Município de Ibiporã busca o 

conhecimento da  trajetória de aprendizagem e comportamento dos alunos,  

colaborando para a diminuição da desigualdade de aprendizado,  do 

abandono e da evasão escolar.  

 A Avaliação Diagnóstica constitui-se numa avaliação  censitária, de larga 

escala, a ser aplicada na Educação Infantil  desde o berçário (de forma oral) ao 

Pré II e no Ensino  Fundamental do 1º ao 5º ano, obrigatoriamente por todas 

as  Unidades Educacionais.  

 A Avaliação Diagnóstica do ensino Fundamental será  feita por 2 (dois) 

sistemas, um realizado pelo professor de cada  turma, tabulado e entregue à 

S.M.E e o outro, realizado pelo  Sistema Integrado de Ensino. Os dois 

modelos deverão  ser aplicados seguindo um calendário único proposto pela  

assessoria da S.M.E. No Ensino Fundamental, a “Avaliação  Diagnóstica” será 

pautada na BNCC e Referencial Curricular do  Paraná, abrangendo os 

seguintes componentes curriculares para  o Ensino Fundamental I:   

I - Língua Portuguesa;  

II – Matemática;   
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 Para a Educação infantil, haverá apenas a  avaliação diagnóstica realizada 

pela S.M.E e aplicada pelos  professores, nesta avaliação serão utilizados os 

campos de  experiências, saberes e conhecimentos pautados na BNCC.  

 A Avaliação Diagnóstica possui 5 (cinco) modelos  diferentes de instrumentos 

de acordo com a série/turma  (avaliações), serão pautados em questões do 

componente  curricular (Língua Portuguesa e Matemática), por ano de  

escolarização.  

 A Unidade Educacional receberá os modelos  de avaliação de Língua 

Portuguesa e de Matemática, e para a  Educação Infantil, os modelos 

correspondentes a todas as  turmas incluídas no sistema de educação, bem 

como, o arquivo  padrão para realização da tabulação dos dados.  

A reprodução e distribuição das avaliações e das folhas  de respostas serão 

de responsabilidade das instituições de  ensino, ocorrendo no mês de 

fevereiro, dentro dos respectivos  horários de funcionamento.  

Os dados coletados pelos professores da  rede, através da Avaliação 

Diagnóstica, deverá ser  analisados e estruturados pela coordenação 

pedagógica, e  entregues à S.M.E.   

Os resultados das Avaliações Diagnósticas serão  disponibilizados para cada 

instituição de ensino.   

Caberá ao Diretor da Unidade Educacional adotar as  providências 

necessárias para o êxito de cada aplicação,  correção e análise dos 

resultados da avaliação  diagnóstica, especialmente, no que se refere a:  

Organização dos espaços e horários de aplicação da prova; garantia de que 

os alunos tenham os materiais escolares  apropriados, tais como: caneta, 

lápis, borracha e apontador;  ampla divulgação do evento a toda comunidade 

escolar; segurança e sigilo das provas que integram essas  avaliações; 

entrega dos resultados no prazo estipulado; ampla divulgação da presente 

instrução, dos materiais de  orientação para aplicação, do guia de correção e 

da  disponibilidade dos resultados da Avaliação Diagnóstica à  S.M.E.  

Caberá à Secretaria Municipal de Educação a análise dos  dados da 

avaliação diagnóstica elaborada, ao Sistema Integrado Educacional os 

resultados de sua avaliação, tanto da  Educação Infantil quanto do Ensino 

Fundamental a fim de  realizar as devidas interferências para sanar as 

dificuldades  encontradas.  
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Através dos dados extraídos da Avaliação  Diagnóstica os alunos do Berçário 

ao Pré II serão atendidos  por níveis de aprendizagem e trabalhados as suas 

principais  dificuldades. Os alunos do 1º ao 5º ano, nas instituições de período 

integral o reforço  será realizado pelo professor regente no período vespertino, 

divididos em níveis independentemente do ano e idade, onde a alfabetização 

será prioridade e será trabalhada sistematicamente. 

  

A Avaliação Bimestral constitui-se numa avaliação  periódica, a ser aplicada 

ao final de cada Bimestre conforme  previsto no calendário escolar do 1º ano 

ao 5º ano, nas  disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia,  Ciências e Inglês, obrigatoriamente por todas as Unidades  

Educacionais que mantêm o Ensino Fundamental da Rede  Municipal de 

Ensino. Além das avaliações sistematizadas. O acompanhamento 

individualizado periódico  da criança deverá ser realizado, no mínimo, uma 

vez por  bimestre, por meio da Ficha de Acompanhamento de  Individual do 

Aluno, abrangendo aspectos da trajetória  aprendizagem e comportamental.  

 A Avaliação Bimestral será composta por duas  avaliações com valor de 5,0 

pontos cada uma, totalizando 10,0  pontos. A primeira composta por questões 

elaboradas pelo  professor regente e a segunda composta pelo Sistema 

Integrado  de Educação. Na disciplina de  inglês, caberá ao professor da 

disciplina a elaboração da  primeira avaliação.  

A Avaliação Bimestral da disciplina de Arte  será composta pela avaliação do 

Sistema Integrado de  Educação – Máxi no valor de 5,0 pontos e trabalhos 

elaborados  pelo professor da disciplina no valor de 5,0 pontos, totalizando  

assim, 10,0 pontos e na disciplina de Educação Física, a  avaliação bimestral 

será composta por uma avaliação elaborada  pelo professor da disciplina no 

valor de 5,0 pontos e trabalhos  elaborados pelo mesmo, no valor de 5,0 

pontos, totalizando 10,0  pontos.  

A Avaliação de Recuperação Semestral ocorrerá ao  final do 1º e 2º semestre, 

visando a substituição da menor nota  abaixo média (6,0) de cada semestre. 

Os conteúdos para essas  avaliações serão de acordo com o planejamento 

trabalhado em  cada semestre. Para a Avaliação de Recuperação  Semestral, 

aplicar-se-á apenas uma avaliação no valor de 10,0  pontos.  
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A Avaliação Semestral do Sistema Educacional Estruturado constitui-se numa 

avaliação censitária, de larga escala, a ser  aplicada, do 1º ano ao 5º ano, 

obrigatoriamente por todas as  Unidades Educacionais que mantêm o Ensino 

Fundamental da  Rede Municipal de Ensino de Ibiporã.  As questões que 

comporão a Avaliação Semestral serão pautadas nas Diretrizes da BNCC e 

Referencial Teórico do  Paraná, onde atenderão à Matriz de referência para 

avaliação do  rendimento escolar no Ensino Fundamental e a seleção das  

questões serão realizadas de forma colaborativa entre a Equipe  Pedagógica 

da S.M.E e o Sistema de Ensino adotado pela  Secretaria de Educação, serão 

observados os padrões  estabelecidos para avaliações.  

A Unidade Educacional receberá cadernos de  provas, correspondentes a 

todas as turmas incluídas no sistema  de ensino de cada unidade escolar, 

havendo a reprodução de  cadernos de provas ampliadas para alunos com 

baixa-visão,  prova em Braile, prova adaptada para alunos surdos e em  

formato em Libras, que serão encaminhados para as Unidades  Educacionais 

que possuam alunos com deficiência (surdez,  cegueira, baixa-visão), 

cadastrados no Sistema de Ensino e  confirmados pela S.M.E.  

A Avaliação Semestral para o 1º ao 5º ano será  composta por dois cadernos 

de provas nas seguintes disciplinas: 

Caderno 1: Língua Portuguesa   

Caderno 2: Matemática   

A reprodução, distribuição das folhas de respostas e  cadernos de provas 

serão de responsabilidade do Sistema de  Ensino Integrado e da Secretaria 

Municipal de Educação, e  a entrega ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis antes 

da data de  cada aplicação nas Instituições de Ensino, dentro dos  respectivos 

horários de funcionamento.  

 A Avaliação Semestral será aplicada por professores  de outra Unidade 

Educacional e as orientações para a aplicação  serão fornecidas no Guia de 

aplicação da Avaliação  Semestral, que será disponibilizado nos veículos de  

comunicação da SME com 2 (dois) dias úteis de antecedência da  data da 

aplicação da Avaliação Semestral.  

A correção das questões da Avaliação Semestral deverá ser realizada 

conforme instrução enviada pela S.M.E. A Unidade Educacional deverá 

digitalizar as folhas de  respostas, conferir a integridade da digitalização, fazer 
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a  compressão dos dados (em formato.zip ou .rar) e, por fim,  anexar o arquivo 

(upload).  

 As Unidades Educacionais que não digitalizam os  resultados deverão 

apresentar justificativa por escrito à  Secretaria Municipal de Educação no 

prazo de 2 (dois) dias úteis  após o prazo final de coleta das informações 

As datas das Avaliações Semestrais e digitalização  das folhas de respostas 

seguirão o cronograma estabelecido  pela Secretaria Municipal de Educação 

para a rede de ensino. Os resultados das Avaliações Semestrais e o  Caderno 

de Fichas deverá ser entregue ao término do  prazo de digitalização das folhas 

de respostas.  

 Caberá ao Diretor da Unidade Educacional adotar as  providências 

necessárias para o êxito da aplicação, correção e  análise dos resultados da 

Avaliação Semestral,  especialmente, no que se refere a:  

 - Organização dos espaços e horários de aplicação da prova; garantia de que 

os alunos tenham os materiais escolares  apropriados, tais como: caneta, 

lápis, borracha e apontador; ampla divulgação do evento a toda comunidade 

escolar; segurança e sigilo das provas que integram essas  avaliações;  

Digitalização dos resultados no prazo estipulado; ampla divulgação da 

presente instrução normativa, dos  materiais de orientação para aplicação, do 

guia de correção e da  digitalização de resultados da Avaliação Semestral.  A 

Secretaria Municipal de Educação oferecerá suporte  técnico e administrativo 

às Unidades Educacionais de modo a  garantir a plena realização das 

atividades inerentes à  Avaliação Semestral.  

Organização dos espaços e horários de aplicação da prova; ampla divulgação 

do evento a toda comunidade escolar; segurança e sigilo das provas que 

integram essas  avaliações;  

Caberá a S.M.E a implementação do sistema pedagógico  estruturado de 

ensino para alunos e professores da Rede  Municipal de Educação, 

compreendendo a Educação Infantil e  Ensino Fundamental I. Esse sistema é 

composto de:   

Livros didáticos para alunos e professores do Ensino Infantil e  Fundamental I;   

Assessoramento Pedagógico  

Plataforma digital de aprendizagem para alunos e  professores;   
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Formação continuada e capacitação de docentes e gestores  com carga 

horária de 140 horas para Educação Infantil e  Fundamental I;   

Avaliação de aprendizagem para alunos;   

Avaliação institucional para a gestão municipal; VII - Material específico para 

as disciplinas de Educação Física,  Inglês e Arte, de acordo com as normas da 

BNCC e Referencial  Curricular do Paraná;  

Material específico de História e Geografia do Paraná para  os anos finais do 

Ensino Fundamental;  

O Sistema Estruturado de Ensino já está implantado  desde fevereiro de 2022, 

auxiliando na aprendizagem do  educando, buscando diminuir a defasagem de 

aprendizagem  ampliada devido ao período pandêmico. Esse sistema compõe  

avaliação diagnóstica, avaliação bimestral, avaliação de larga  escala 

apostilamento, plataforma digital e Formação Continuada  para os professores. 

 

 

7.0 - PROPOSIÇÕES DE AÇÕES – METAS 

 

As metas a serem alcançadas pelas ações escolares constituem um recurso 

estratégico fundamental para o sucesso da instituição a curto, médio e longo 

prazo. Isso porque as metas são integrantes de objetivos maiores que ajudam 

a comunidade escolar a se concentrar na jornada e alocar seus recursos e 

tempo de forma mais eficiente. Do ponto de vista pedagógico, as metas 

auxiliam no desempenho e ajudam a identificar pontos fracos e fortes, 

impulsionando a educação rumo ao propósito desejado. Mais ainda, para 

implantar um plano estratégico de crescimento, as metas devem definir o que a 

escola pretende alcançar. Uma combinação de bom planejamento 

e comunicação garantirá que todas as partes interessadas incluindo famílias, 

professores, estudantes, administradores e diretores engajem-se diante de tais 

objetivos. Por isso, a implementação bem-sucedida do plano estratégico 

requer, entre outras coisas, a definição de metas plausíveis. 

https://escoladainteligencia.com.br/planejamento-pedagogico-voce-sabe-qual-importancia-dele/
https://escoladainteligencia.com.br/redes-sociais-como-elas-podem-melhorar-a-comunicacao-entre-alunos-e-escola/
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Indicadores A escola que temos hoje 

potencialidades e dificuldades 

A escola que pretendemos O que vamos fazer ações (curto médio e longo prazo) 

1 - Gestão de resultados 

educacionais 

-Potencialidades: A escola que temos 

hoje através de muitos esforços e ações 

pontuais, com a ajuda do PDE-ESCOLA e 

os profissionais da educação conseguirá 

reduzir o índice de evasão e reprovação. 

Tendo alunos com maior 

comprometimento com as atividades 

oferecidas pela escola/SME.  

-Elevação do índice do IDEB. 

-Dificuldades: Manter o compromisso 

dos alunos, visando à elevação da 

aprovação, menor índice de faltas e 

aumento do índice do IDEB. 

-Uma escola que coloque o aluno 

como foco, que elimine as faltas e 

reprovação, garantindo uma 

escola de qualidade no ensino 

aprendizagem para todos os 

alunos. 

-Atividades pedagógicas diferenciadas, como: gincanas culturais, gincana esportiva, projetos 

interdisciplinares, projetos de leitura e escrita;  

-Parceria com Conselho Tutelar/Assistência Social/Promotoria, visando uma maior eficácia nas 

fichas FICA;  

-Controle freqüente e efetivo do progresso do aluno; ▪Análise dos critérios de eficácia escolar. 

▪Empenho no desenvolvimento das atividades referentes à prova Paraná e Prova Brasil. 



62 
 

 

 

2  Gestão 

participativa/democrática 

-Potencialidades: Democrática, transparente e 

participativa com envolvimento de todos os 

segmentos da comunidade escolar.  

–Dificuldades: Falta de comprometimento de 

alguns profissionais da educação bem como de 

algumas famílias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Escola que promova maior 

participação da família ou 

responsável pelos alunos que 

não fazem parte das 

instâncias colegiadas. 

-Pesquisa de avaliação institucional para os pais referente à expectativa da escola a ser realizado no início do ano, visando redirecionamento 

das ações;  

- Auto avaliação institucional dos profissionais da educação referente às práticas pedagógicas e administrativas ocorridas no ano letivo, com 

espaço para sugestões;  

- Palestras em parceria com Conselho Tutelar, Departamento de saúde e departamento de cultura; 

- Participação dos pais em gincanas e festas da escola; 

 - Ampla divulgação do Regimento Escola, P.P. P, dados do IDEB e Prova Brasil e Prova Paraná e  socialização das informações passadas 

pela escola, SME para toda comunidade escolar. 

3 - Gestão Pedagógica ▪Potencialidades: A equipe mantém um trabalho 

coletivo comprometido com o Projeto Político 

Pedagógico, Plano de Trabalho Docente, 

Proposta Pedagógica Curricular, visando o 

ensino aprendizagem com formas diferenciadas 

pelos alunos que apresentam dificuldade.  

-Dificuldades: Distorção da função do pedagogo 

que ocupa muito tempo com problemas de 

indisciplina. 

- Uma escola comprometida 

com ensino e aprendizagem, 

rendimento dos alunos e 

elevação dos resultados 

obtidos com a redução da 

indisciplina. 

- Dos resultados;  

Gráfico de desempenho bimestral; - 

- Análise do rendimento final: taxa de aprovação, reprovação e evasão;  Análise do acompanhamento das atividades pedagógicas 

desenvolvidas pela equipe docente, de modo a garantir a articulação das ações com a proposta pedagógica da escola;  

- Identificação da coerência entre as ações realizadas, e as propostas pedagógicas, utilizando-se dos dados para replanejar; - 

-Grupo de estudo direção/equipe pedagógica para o aprimoramento teórico metodológico, na forma de troca de experiências; 

 -Conselhos de Classe com participação efetiva da equipe diretiva, pedagogos e professores para redirecionar os encaminhamentos 

pedagógicos específico de cada turma; 

 -Promover ações junto aos professores dos 5ª anos orientandos quanto a Prova Brasil. 
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4 - Gestão de 

Inclusão/socioeducação 

- Potencialidades: Sala de apoio a 

aprendizagem, encaminhamento à sala de 

recursos, reforço com professores capacitados.  

- Integração com CREAS, CRAS, CAPS, 

CADEVI, CAESMI e departamento de cultura. 

- Dificuldades: Alunos fora da idade-série, 

alunos faltosos, alunos com dificuldade de 

aprendizagem, alunos do 5º ano com grande 

defasagem de conteúdo, alunos com deficiência 

intelectual, alunos hiperativos, alunos com outros 

tipos de síndrome. 

Uma escola de inclusão: que 

garanta o acesso ao ensino 

de qualidade e que garanta a 

permanência do aluno; que 

busque superar todo tipo de 

discriminação, respeitando as 

diferença e pessoa humana; 

onde a teoria deve estar a 

serviço de e para uma ação 

transformadora; que 

oportunize o acesso ao 

conhecimento, sua 

construção e recreação 

permanente envolvendo a 

realidade dos alunos, seus 

saberes e cultura, 

estabelecendo uma constante 

relação entre teorias e 

práticas. 

Ambientes de aprendizagem apropriados e incentivador; Escola bem cuidada e agradável;  

Flexibilização de conteúdos e da prática educacional;  

Mediação pedagógica; Adaptação curricular: Projeto Político Pedagógico, sala de aula, nível individual;  

Despertar a motivação, a atenção e o interesse através de materiais diferenciados; Elogiar, encorajar e valorizar; 

 Orientar os pais a procurar profissionais especializados para que seja indicado tratamento adequado e auxílio no desenvolvimento escolar; 

 Formação de grupo de estudo para análise de textos e questionamentos referentes aos temas, com especialistas. 
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5 - Gestão de pessoas -Potencialidades: A equipe escolar tem forte 

expectativa positiva, professores e funcionários 

comprometidos com as ações pedagógicas 

realizadas de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico. 

 -Dificuldades: A dificuldade enfrentada é no 

envolvimento das famílias nas questões internas 

da escola. 

-Uma escola que dispõe de 

objetivos e metas claros, 

compartilhado com a 

comunidade escolar;  

-Uma escola com 

socialização de informações, 

onde todos se sintam 

integrantes, constituintes e 

co-responsáveis por ela;  

-Uma escola onde haja o 

respeito, o convívio e a ética 

com valores presentes nas 

atitudes de todas as 

individua;   

-Uma escola atuante onde 

pais e comunidade escolar 

participem de projetos, ações 

e regulamento da escola. 

-Reuniões coletivas para conscientizar aos pais da importância e do dever da família na vida dos alunos e sua participação dentro do espaço 

escolar;  

-Proporcionar um maior conhecimento das normas e regras que regem as escolas; ▪Reuniões individuais para melhorar o rendimento dos 

alunos; 

 -Divulgação do Regimento Escolar, das normas legais e de convivência, que orientam os direitos e dos professores, funcionários, pais e 

alunos;  

-Reuniões pedagógicas e Conselho de Classe previstos em calendário e reuniões com os docentes para troca de experiências sobre suas 

propostas, assim como para o planejamento de atividades de caráter coletivo;  

-Palestras, mensagens de incentivo visando companheirismo e lealdade;  

-Exposição dos trabalhos realizados nas salas semestralmente abertas a toda comunidade.  

6 - Gestão de serviços de 

apoio (recursos físicos e 

financeiros) 

-Potencialidades: Gestão democrática e 

participativa;  

-Comunidade Escolar e Colegiada atuante;  

-Pessoal de apoio e técnico administrativo 

apresenta ordem e seriedade em seus afazeres;  

-Patrimônio, espaços, instalações, 

equipamentos, materiais pedagógicos bem 

conservados, em razão do trabalho de 

conscientização entre profissionais da educação 

e alunos.  

.Dificuldades com espaço físico dentro da escola. 

Uma escola com identidade: 

participativa, democrática, 

transparente, com visão de 

futuro, comprometida com os 

alunos e com a sociedade. 

▪Avaliar e analisar a prática de todos os envolvidos para corrigir rumos, repensar situações pedagógicas e administrativas;  

-Mobilizar os diferentes segmentos da comunidade, mantendo a participação dos órgãos Colegiados, no planejamento, no acompanhamento 

das prestações de conta, organização do Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar e atividades pedagógica;  

-Realizar promoções junto com a APM, para arrecadação de verbas a serem utilizadas na aquisição de produtos para as festividades em 

datas comemorativas.  

-Apresentação da prestação de contas e recursos financeiros com transparência. 
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Prioridades Objetivos Ações Período Público alvo Recursos Responsáveis pela ação Resultados esperados 

Diminuição das 

taxas de evasão e 

reprovação. 

 

Comprometim

ento de toda 

comunidade 

escolar 

Diminuir quantidade 

de faltas e 

reprovação dando 

atendimento e 

atenção às séries e 

disciplinas críticas. 

Conseguir envolver 

toda comunidade 

escolar nas 

atividades previstas 

no Projeto Político 

Pedagógico 

- Revisar o currículo a partir da avaliação, 

do monitoramento e da prática pedagógica 

em sala de aula;  

-Avaliação diagnóstica em todas as 

disciplinas retomando os conteúdos 

defasados;  

-Equipe pedagógica orientar os professores 

para o alinhamento entre suas práticas 

docentes e os objetivos e metas da escola, 

prestando assistência sempre que 

necessário e orientando professores das 5ª 

ano quanto à prova Brasil; Professores 

utilizarem abordagens pedagógicas 

atualizadas;  

-Análise dos gráficos estatísticos por 

disciplina do nº de notas abaixo da média;  

-Oferecer um sistema eficiente de 

recuperação para o aluno que não tenha 

comprometimento de toda comunidade 

escolar obtido bom desempenho. 

▪Realizar reuniões com os coletivos 

escolares, para auto-avaliação das práticas 

pedagógicas e administrativas, bem como 

ampla divulgação dos documentos legais 

que regem a escola e os indicadores de 

avaliação. 

Bimestral  

 

Início de cada 

semestre  

 

 

 

 

Durante o ano 

letivo 

 

 

Bimestral 

 

 

▪Bimestral ou 

sempre que se 

fizer necessário 

 

Bimestral 

Alunos 

Professores 

Comunidade 

escolar 

Materiais interativos 

adquiridos com verbas 

dos Programas do 

Governo Federal, 

Estadual e Municipal   

 

▪Documentos legais da 

escola, projetor de 

multimídia, aquisição de 

materiais necessários 

para palestras e 

gincanas com recursos 

do FNDE 

Equipe diretiva professores e 

funcionários 

 

▪Comunidade escolar 

Gerenciar os processos críticos da escola com auxílio de 

indicadores de desempenho;  

Elevar o desempenho acadêmico dos alunos;  

Melhorar as práticas pedagógicas da escola (ensino e 

aprendizagem);   

Elevar o índice do IDEB. 

 

 

Boa imagem da escola junto aos alunos, pais e comunidade; 

Bom sistema de informações gerenciais; Colaboradores 

comprometidos; ▪Liderança forte e atuante; Cultura de 

planejamento; ▪Qualidade do ensino e aprendizagem. 
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Promover maior 

articulação entre 

equipe pedagógica 

e professores. 

Trabalho em equipe 

voltado para o 

ensino 

aprendizagem 

Incentivar os professores a utilizar 

equipamentos, materiais e espaços 

disponíveis na escola; Formação 

continuada durante a hora atividade; 

Implantação de um sistema de 

monitoramento da aprendizagem do aluno; 

Durante todo o 

ano  

 

Professores e 

alunos 

Material didático da 

biblioteca do professor, 

revista, jornais, TV,  

projetor de multimídia, 

laboratório de 

informática, laboratório 

multidisciplinar, entre 

outros. 

Equipe pedagógica ▪Promover a qualificação da equipe escolar para 

aprimoramento das funções no dia a dia, visando à melhoria 

do ensino aprendizagem. 

 

▪Inclusão sócio 

educacional para 

todos os alunos 

Ofertar uma escola 

efetivamente 

inclusiva: mantendo o 

ensino como centro 

do diálogo e atenção 

de toda equipe 

escolar;  conscientizar 

os profissionais da 

educação da 

importância de um 

trabalho diferenciado 

para os alunos que 

necessitam de um 

atendimento 

especializado. 

Aplicar diferentes instrumentos de avaliação 

proporcionando várias situações de 

aprendizagem para possibilitar o 

desenvolvimento das capacidades dos 

alunos, integrarem os conteúdos 

curriculares,  

-Dar auxílio, estímulo e apoio para atingir o 

nível de aprendizagem esperado.  

-Monitorar regularmente o desempenho dos 

alunos. 

Durante o ano 

letivo 

Profissionais 

da educação; 

Alunos com 

necessidades 

especiais e 

com 

dificuldades na 

aprendizagem. 

Aquisição de material 

pedagógico de acordo 

com as necessidades 

específica com verbas 

do FNDE e recursos 

próprios 

Equipe pedagógica e 

professores 

Elevar o histórico acadêmico dos alunos com elevação 

favorável as médias propostas; Acabar com a taxa de 

faltas consistentemente a cada ano; Aumentar a taxa de 

aprovação nas séries críticas; 
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▪Gestão 

democrática e 

participativa. 

Assegurar uma gestão 

comprometida 

juntamente com a 

comunidade escolar, 

em todos os projetos 

que emanam da 

escola. 

Formação continuada, visando 

desenvolvimento de conhecimentos relativos 

à legislação educacional, do regimento 

escolar que orientam os direitos e deveres 

de toda comunidade escolar. 

▪1º e 2º semestre ▪1º e 2º 

semestre 

Recursos áudios-visuais, 

folders informativos 

Equipe diretiva -Melhorar o relacionamento com alunos, pais e a 

comunidade; 

 -Fortalecer a integração a integração escola comunidade; 

 -Garantir uma gestão participativa 

-Valorização dos profissionais da escola. 

Melhoria da infra-

estrutura física do 

prédio escolar  

Possibilitar um melhor 

ambiente de 

aprendizagem 

Previsão dos recursos financeiros que a 

escola poderá contar com apoio da SME e 

Secretaria de obras ▪Realização de 

promoções junto a APM para pequenos 

reparos e manutenções. ▪Buscar a liberação 

dos protocolos registrados perante a 

mantenedora para reforma geral. 

Início do ano 

letivo. 

Comunidade 

escolar 

Convênios federais e 

municipais  

PDDE  

Promoções da APM 

Equipe diretiva,  

Secretaria, 

 Conselho escolar  

 APM 

-Registrar de forma apropriada os gastos efetuados; 

-Busca de maiores recursos para escola; 
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7.1 – ELEVAR O DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ESTUDANTES 

Melhorar o desempenho dos alunos nem sempre é uma tarefa fácil. Mas, toda 

escola que deseja manter o seu nível de qualidade e aumentar o interesse dos 

estudantes precisa tomar algumas atitudes nessa direção. Um bom 

desempenho não significa apenas boas notas no final do ano, contudo está 

diretamente ligado ao conhecimento. Isto é o que leva os estudantes a 

estarem motivados e mais bem preparados para o próximo ano letivo. 

Afinal, garantir um bom aprendizado é a chave para o sucesso do aluno não só 

na escola, mas na vida. 

7.1.1 Conscientizar os alunos 

 

O primeiro passo é mostrar para os alunos a importância das aulas e de todos 

os conteúdos apresentados diariamente. 

Ademais, é fundamental que todos compreendam que o tempo passado na 

escola deve ser aproveitado da melhor forma possível. 

Por isso, estimular reflexões e debates que permitam às crianças estabelecer 

seus objetivos de vida, tirar suas próprias conclusões. 

Além disso, ajudar a pensar no que gostariam de aproveitar e aprender dentro 

do universo escolar. 

7.1.2 Aplicar o conteúdo na prática 

Aulas completamente expositivas não é a única possibilidade de ensinar dentro 

da sala de aula. 

Portanto, é muito importante que os professores consigam trabalhar com novas 

estratégias para deixar as aulas mais atraentes e, consequentemente, melhorar 

o desempenho dos alunos. 

Fornecer exemplos práticos para a teoria e contextualizá-los de acordo com a 

realidade dos estudantes. Pois isso faz com que o processo de aprendizagem 

seja mais dinâmico, permitindo que o aluno crie conexões com tudo que já 

conhece e facilitando o entendimento das disciplinas. 
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7.1.3 Contar com o auxílio da tecnologia 

A tecnologia já está muito presente no dia a dia dos alunos. Por isso, em vez 

de competir com as inovações tecnológicas, a escola deve transformá-las em 

aliadas na sala de aula. 

Ademais, já existem diversos recursos à disposição dos professores, como os 

que trabalham com realidade virtual e aumentada, gamificação, lousa digital, 

robótica e outras estratégias. 

Essas ferramentas abrem caminhos para novas possibilidades didáticas e são 

úteis para diversificar as metodologias de ensino, além de aumentar a atenção 

e o engajamento dos estudantes. 

7.1.4 Dar feedbacks 

Fornecer feedbacks para os alunos sobre o que eles estão melhorando é muito 

interessante e produtivo para que todos se sintam confiantes. 

Além disso, é possível aproveitar a oportunidade para corrigir os erros que eles 

estejam cometendo. 

Para um parecer mais efetivo, o professor e a equipe devem ser claros e 

mostrar empatia. Saber reconhecer as limitações e competências de cada um, 

sempre sugerindo formas de melhorar os pontos que precisam ser 

aperfeiçoados. 

7.1.5 Deixar as aulas mais dinâmicas 

Tornar as aulas mais divertidas é muito interessante, pois mantêm os alunos 

mais interessados e participativos, o que se reflete no desempenho da turma. 

Para isso, os professores podem usar a criatividade e desenvolver 

jogos, brincadeiras e gincanas que permitam que os conteúdos sejam 

trabalhados de forma dinâmica e lúdica. 

Diferentes espaços da escola podem ser explorados durante as atividades, 

como o pátio, a biblioteca e a sala de informática. Isso torna a rotina mais 

leve e o ambiente escolar mais produtivo. 

Por meio de avaliações frequentes, os professores conseguem coletar 

informações para analisar e entender se as estratégias estão funcionando. 

https://seduca.com.br/blog/tecnologia-na-gestao-escolar/
https://seduca.com.br/blog/como-avaliar-competencias-e-habilidades-dos-alunos-confira/
https://seduca.com.br/blog/entenda-a-importancia-da-avaliacao-diagnostica-para-a-educacao-infantil/
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Além disso, é possível compreender como podem ajudar cada estudante a 

superar suas próprias dificuldades e, dessa forma, aumentar o desempenho 

dos alunos. 

7.1.6 Ouça os alunos 

Deve-se adotar para melhorar o desempenho escolar dos alunos é ouví-

los. São eles que lidam diretamente com os professores, com a maneira como 

cada um deles dá sua matéria e poderão dizer em quais as disciplinas 

possuem mais dificuldade e porque isso acontece. 

Colhendo o feedback dos alunos será possível pensar em conjunto com a 

equipe pedagógica alternativas que façam com que o aluno consiga absorver 

melhor os conteúdos e logo melhorarem o seu desempenho escolar. 

 

7.1.7 Elaborar um bom planejamento escolar 

Elaborar um bom planejamento escolar também é fundamental para melhorar o 

desempenho dos estudantes, afinal, será a partir dele que a escola conseguirá 

criar um plano de ação que servirá de guia para toda a comunidade escolar. 

 

7.2 – APRIMORAR A REDE DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO A 

TODA COMUNIDADE ESCOLAR. 

Para os pais, a escolha da instituição de ensino onde o filho irá estudar precisa 

ser bem planejada, já que o Complexo Educacional Municipal Professora Vera 

Lúcia Pansardi Casagrande compartilhará com eles a missão de educar a 

criança. Por isso, é comum as famílias buscarem por escolas que compartilhem 

dos mesmos princípios e valores e que possam oferecer ao filho uma educação 

de excelência, ajudando na formação de bons cidadãos. 

Além disso, outro ponto que costuma ser avaliado pelos pais é a comunicação 

com a comunidade escolar. Uma boa interação entre os membros é 

fundamental para estabelecer uma relação de confiança mútua. 

Principalmente em instituições que trabalham com Educação Infantil e séries 

iniciais do Ensino Fundamental, a comunicação com a comunidade escolar 

acaba se tornando uma forma de oferecer segurança aos pais e alunos, já que 

https://educacao.imaginie.com.br/como-fazer-um-planejamento-escolar/


71 
 

os estudantes são menores e precisam de um acompanhamento ainda mais 

próximo. 

Mesmo reconhecendo a importância de uma boa comunicação com a 

comunidade escolar, os gestores encontram alguns desafios no caminho, como 

a escolha dos canais de comunicação adequados para a sua instituição de 

ensino e que correspondam às expectativas dos pais, alunos e professores. 

Embora hoje existam mais canais de comunicação e tecnologia do que nunca, 

se conectar com pais, funcionários, estudantes e outros membros da 

comunidade escolar costuma trazer dúvidas para os gestores. Utilizar as 

ferramentas mais acessadas como redes sociais ou aplicativos de mensagens 

instantâneas, pode comprometer a imagem profissional da instituição, além de 

dificultar a organização dos conteúdos disponibilizados nesses canais. 

Por outro lado, criar uma plataforma própria traz altos custos para a escola. A 

tecnologia pode realmente ser aliada da boa comunicação com a comunidade 

escolar? 

Com os avanços tecnológicos e com as transformações da sociedade, a forma 

de compartilhar informações escolares mudou drasticamente nos últimos anos, 

embora o conteúdo a ser compartilhado continue basicamente o mesmo. 

Mas, para essa parceria ser de sucesso, agradando todos os membros da 

comunidade escolar, é imprescindível que o canal utilizado esteja em 

consonância com o perfil de cada usuário.  

Relacionamento com os pais 

O Complexo Educacional Municipal Professora Vera Lucia Pansardi 

Casagrande adotou o método via wattzap dividido em grupos por turmas, que 

se mantém fechadas para os pais utilizados apenas para recados mais 

urgentes.  

O Sistema Educacional Integrado fornece agenda para cada aluno onde são 

anotados recados e comunicados como calendário escolar completo com todos 
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os eventos escolares, desde provas e reuniões de pais e mestres, Alertas de 

ocorrências referentes ao comportamento do aluno, atrasos ou acidentes. 

Temos também conta no Instagram e facebook para divulgar os 

acontecimentos importantes em nossa escola para que os oportunize aos pais 

acompanhar mesmo que via internet à vida escolar de seus filhos. 

O dia a dia dos professores também é bastante agitado, pois envolve o 

planejamento e a execução das aulas, aplicação e correção de atividades, 

lançamento de notas e faltas, reuniões com gestores e pais, entre outras 

incumbências. 

Para melhorar a comunicação com a comunidade escolar e maximizar a 

qualidade dos serviços prestados pela instituição de ensino, é fundamental 

oferecer recursos que dinamizem a atuação dos professores. Lançamento de 

notas e faltas através do LRCOM que funciona on-line deixando para trás o 

livro físico e assim facilitando o desempenho do professor, recurso este 

oferecido pelo sistema do Núcleo Regional de Educação. 

Aprimoramento da gestão escolar 

Por fim, mais um dos benefícios em incluir a tecnologia na comunicação com a 

comunidade escolar é que os gestores podem aprimorar a sua administração e 

os serviços prestados por meio dos feedbacks recebidos da comunidade. 

Gestão Escolar permite que o gestor aplique pesquisas de opinião com alunos, 

pais, professores e funcionários, levantando a opinião deles sobre os mais 

diversos assuntos relacionados à educação e procedimentos da escola. 

 

 

7.3 – REALIZAR UMA PRÁTICA EDUCATIVA FUNDAMENTADA NO 

DESENVOLVIMENTO DE VALORES NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO 

HUMANA DOS SUJEITOS DO PROCESSO PEDAGÓGICO E 

ADMINISTRATIVO. 

 

https://www.sophia.com.br/www.sophia.com.br/blog/gestao-escolar/gestao-escolar-com-alta-performance-e-entrega-de-resultados
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Ao ingressar na comunidade escolar, o aluno inicia a construção das suas 

próprias ideias e personalidade, ou seja, da sua individualidade, o que também 

resulta no ganho de autonomia tanto para realizar as suas atividades quanto 

para tomar decisões. 

Conquistar a atenção dos alunos e aumentar o rendimento em sala de aula é o 

objetivo de todo professor, e adotando práticas metodológicas que  facilite 

alcançar esses resultados Podemos adiantar que uma educação flexível, 

consciente e inovadora pode ser a chave para melhorar o processo de 

aprendizagem. 

Isso porque o estudante passou a ser o personagem principal na busca e 

construção do conhecimento, enquanto o professor assumiu o papel de 

mediador do ensino e é por essa nova perspectiva que o exercício da 

educação deve ser orientado. 

Considerando que cada aluno é único e que existem muitas maneiras de 

ensinar com qualidade, é preciso variedade nas práticas pedagógicas para 

atingir o maior número possível de alunos,  por exemplo, não é viável empregar 

a mesma estratégia no ensino fundamental e no ensino infantil, pois são 

contextos diferentes. 

7.3.1. Educação digitalizada 

Esse é um exemplo de prática educativa que vai ao encontro dos interesses do 

aluno contemporâneo e das necessidades do século XXI, possibilitando, assim, 

uma educação voltada para o futuro. 

Uma das práticas pedagógicas mais interessantes para os alunos é o professor 

fazer uso dos recursos que a Era Digital tem a oferecer, que é uma maneira de 

estimular e engajar o estudante durante a aula. Nesse sentido, o contato com a 

tecnologia e com a Internet pode ir além da sala de informática e começar a 

fazer parte da rotina escolar por meio de atividades lúdicas e criativas, como 

os jogos educativos, que podem ser grandes aliados da aprendizagem. 

7.3.2 Empoderamento do aluno 

A ideia de empoderar o aluno significa promover metodologias que o façam 

assumir o papel de construtor e condutor do próprio processo de aprendizagem 

e desenvolvimento. Isto é, ele deve ser considerado o protagonista da própria 

http://blog.portabilis.com.br/jogos-educativos-aliados-da-aprendizagem/
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formação, logo, suas opiniões e impressões têm peso significativo para as 

ações da escola junto à comunidade através de projetos que visem o bem estar 

de todos os envolvidos. Eles deverão optar pelos projetos a serem 

desenvolvidos e liderar, ser autônomo na condução desses, assim ele se 

sentirá sujeito de construção dentro de sua comunidade. 

É importante fazer algumas mudanças na relação entre educador e educando, 

conferindo ao aluno uma posição mais ativa perante o sistema de ensino. Para 

que o empoderamento de fato ocorra, é preciso incentivo à flexibilidade e 

também a colaboração entre aluno e professor, demonstrando a todos que as 

práticas pedagógicas não precisam ser aplicadas somente pelo professor, mas 

sim por toda a comunidade escolar. 

A nossa instituição de ensino pode, por exemplo, envolver o estudante na co-

autoria de Projetos que envolvam a comunidade escolar, inseri-lo nos  

preparativos em que se discutem melhorias para escola, bairro e município. 

7.3.3. Socialização 

O constante avanço da tecnologia, que favoreceu o surgimento da Internet e 

das novas mídias, promoveu uma mudança social que se reflete diretamente 

na nossa forma de socializar. Estamos sempre conectados uns com os outros 

e em constante comunicação, independentemente das distâncias geográficas. 

A comunicação acontece por meio de fotos, frases, vídeos, figuras, diálogos e 

de outras muitas maneiras. Essa é a realidade do aluno do século XXI e muitos 

deles simplesmente não sabem como foi o mundo antes da tecnologia e da 

socialização. Por essa razão, é muito difícil entenderem e aceitarem a ausência 

disso no ambiente escolar. 

A sugestão aqui é que essa instituição de ensino ofereça e valorize atividades 

que promovam interação, criação e colaboração entre os alunos. Afinal, a 

socialização é o agente construtor da nossa realidade e o posicionamento da 

escola quanto a esse assunto é fator determinante para o desenvolvimento 

cognitivo e social do aluno. Projetos que utilizem a tecnologia como agentes de 

informações, estudos, diálogos, objetos de estudos e descobrimento. 
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7.3.4. Conscientização 

Entre as práticas educativas que mais colaboram para a qualidade na 

educação, está o aproveitamento de datas especiais para trabalhar a 

conscientização de alguns temas com os estudantes. Aliás, é bastante comum 

em nossa escola desenvolver atividades específicas no dia da água, da árvore, 

da Consciência Negra e outras datas comemorativas.. 

O bullying, por exemplo, é um assunto bastante polêmico e que vem atraindo 

cada vez mais a atenção das instituições de ensino, dos professores e dos 

alunos. A data 20 de outubro é o Dia Mundial do Combate ao Bullying e ela 

pode ser uma chance para que a escola aborde o tema e desenvolva medidas 

de conscientização e prevenção. 

Todavia, para captar o interesse dos alunos, é necessário buscar por 

inovações que os estimulem a participar e compreender melhor as temáticas 

dessas mobilizações, uma vez que podem ser mais complexas e delicadas. 

7.3.5. Interdisciplinaridade 

Basicamente, usamos a interdisciplinaridade na nossa escola  como uma 

maneira de desenvolver um processo de integração e complementação dos 

conteúdos de uma disciplina com outras áreas do conhecimento, mesmo que 

aparentemente distintas. 

Essa proposta pedagógica possibilita ao aluno um aprendizado mais eficiente, 

pois facilita a compreensão, na prática, de um mesmo conteúdo sob 

perspectivas e contextos diferentes, o que torna essa uma das práticas 

pedagógicas mais eficientes para atuar diretamente na aprendizagem. 

Para isso, a prática pedagógica na escola pode promover projetos 

interdisciplinares, isto é, abordar o mesmo tema durante aulas de diferentes 

disciplinas. Dessa forma, colabora-se para um maior entendimento da temática 

escolhida, favorecendo, assim, um posicionamento mais crítico e reflexivo no 

estudante. 

7.3.6 Aprendizagem compartilhada 

A aprendizagem compartilhada envolve a estimulação dos processos de ensino 

em pares, nos quais os alunos têm a oportunidade de ensinar algo aos 

colegas. Esse tipo de prática pedagógica favorece a construção de 

http://blog.portabilis.com.br/bullying/
http://blog.portabilis.com.br/o-que-e-interdisciplinaridade-e-por-que-adotar-essa-metodologia/
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um ambiente mais acolhedor e colaborativo, onde ocorre troca de experiências, 

conhecimentos e interação. Os maiores são orientados que são exemplos para 

os pequenos, em comportamento, em atitudes e respeito.  

Os alunos que conseguem apropriar o conteúdo com mais facilidade ajuda o 

colega, para nós muitas vezes o vocabulário ou a metodologia informal do 

aluno consegue atingir aquele que ainda não apropriou o conteúdo. 

Essa abordagem se diferencia do modelo tradicional de aula, onde o professor 

é a única figura ativa no processo e vai ao encontro de uma experiência mais 

dinâmica, prática e empoderadora ao aluno. 

7.6.7. Atividades em grupo 

Trabalhar em grupo desenvolve capacidades essenciais para o convívio social, 

como a empatia e o respeito ao próximo. Além disso, o aluno aprende a 

escutar e lidar bem com opiniões contrárias às suas e a sair da zona de 

conforto. 

É o caso de práticas pedagógicas que propõem a resolução de situações-

problema, em que os professores mediam as discussões e estimulam os 

estudantes, organizados em grupos, a elaborarem estratégias na busca por 

soluções.  

7.3.8 Integrações culturais 

É importante que os alunos e toda a comunidade escolar, conheçam e 

respeitem as diferenças culturais existentes dentro e fora da escola. 

Por isso, promovemos atividades que tragam esse tipo de reflexão à tona. 

Podem ser utilizadas alternativas como, pesquisas, entrevistas, apresentações 

artísticas, dentre outros. 

7.2.9  Oportunidades aos alunos com dificuldade de aprendizagem 

Acompanhar os alunos com maior dificuldade é desenvolver em atividades 

específicas para facilitar sua aprendizagem. Vale destacar que o 

acompanhamento precisa ser constante e feito de forma estratégica. 

A falta de tempo do professor é, muitas vezes, um empecilho para que isso 

aconteça. Por isso, a tecnologia deve ser utilizada a seu favor. Um software de 

gestão escolar e um diário eletrônico são ótimas alternativas para aliviar a 

http://blog.portabilis.com.br/escola-acolhedora/
https://blog.portabilis.com.br/falta-de-tempo-para-planejar-aulas/
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carga de trabalho administrativa dos docentes e liberar o tempo para fazerem o 

que mais importa que é ensinar. 

7.3.10 Incentivo à leitura 

Uma das práticas comuns nesta escola é o incentivo à leitura. Tornando esse 

exercício, um hábito para os alunos através de diferentes tipos de textos como, 

histórias em quadrinho, notícias, cartas, dentre outros. 

  

7.3.11 Mão na massa 

Seja criança, adolescente ou adulto, todos aprendem muito mais fazendo, do 

que, apenas, escutando. Propomos experimentos e se houver erros está tudo 

bem. O importante é que os alunos consigam assimilar o conteúdo da forma 

mais concreta e palpável possível. 

Ao contrário do que parece, esse tipo de aula não é difícil de ser colocada em 

prática. É só olhar ao redor da sala de aula, existe biologia das plantas, 

química no refeitório, história e geografia nas ruas. 

Práticas pedagógicas concretas garantem inúmeros benefícios. Elas são 

capazes de aumentar o interesse dos alunos, melhoram o rendimento da 

instituição de ensino e, ainda, combatem a evasão escolar. 

Isso tudo porque são métodos de ensino que fazem o estudante querer 

participar, interagir, aprender e ensinar também. Porém, toda essa inovação 

demanda mudanças, iniciativa e adaptação. Afinal, desenvolver novas práticas 

pedagógicas que atendam aos diferentes perfis, ritmos e particularidades de 

cada aluno requer tempo, formação e disposição. 

 Importância da formação para os professores 

Além de tempo e criatividade, os professores precisam, também, de formação 

continuada para ressignificar suas práticas pedagógicas. Cabe, ao profissional, 

ficar atento às oportunidades de cursos, workshops e demais conteúdos ricos 

disponíveis, na maioria das vezes, na internet existem muitos materiais on-line 

de qualidade e o melhor, gratuitos. Além disso, a SME oferece cursos de 

capacitação periodicamente e também junto com os colaboradores e empresas 

locais e com o Sistema Educacional Estruturado. 

http://blog.portabilis.com.br/como-evitar-evasao-escolar/
https://blog.portabilis.com.br/formacao-de-professores-por-que-e-importante/
https://blog.portabilis.com.br/formacao-de-professores-por-que-e-importante/
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Vale lembrar que outras questões como, infraestrutura, espaço e valorização 

dos profissionais da Educação, também são fundamentais para que novas 

práticas pedagógicas saiam do papel e, em consequência, contribuam com a 

melhora no aprendizado dos alunos. 

 

7.4 ORGANIZAR O TRABALHO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO DA 

ESCOLA DE FORMA A ESTABELECEREM-SE ROTINAS CLARAS PARA 

TODOS OS SEGMENTOS QUE COMPÕEM A COMUNIDADE ESCOLAR. 

A organização do trabalho pedagógico é constituído pelo Conselho Escolar, 

equipe de direção, órgãos colegiados de representação da comunidade 

escolar, Conselho de Classe, equipe pedagógica, equipe docente, equipe 

técnico-administrativa e assistente de execução e equipe auxiliar operacional. 

 

 

 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Entrada: 07;00 hs e saída às 17:00 hs,com horário especial para as mães que 

trabalham e apresentarem documentação comprovando a necessidade de 

horário diferenciado podendo entrar às 7:00hs e não devendo ultrapassar a 

saída as 18:00 hs. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Entrada às 07h30min e saída às 16h00min. (com tolerância de 15 minutos na 

entrada e na saída) 

O Complexo Educacional Municipal Vera Lúcia Pansardi Casagrande funciona 

em período integral tendo horário para:  

Café no período matutino das 09h50min às 10h10min 

https://blog.portabilis.com.br/tecnologia-nas-escolas/
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Almoço: 11h30min às 13h00min. 

Café da tarde: das 14h50min às 15h10min  

 

 

 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

HORA ATIVIDADE DOS EDUCADORES 

HORA 

ATIVIDADES 

EDUCADORES  

2º BIMESTRE 

SEGUNDA

FEIRA 

TERÇA 

FEIRA 

QUARTA 

FEIRA 

QUINTA 

FEIRA 

SEXTA 

FEIRA 

TOTAL 

 

SÔNIA 

 

 

15: 30 as 

17:00 

07:30 às 

09:00 

(MONIQUE) 

 

09:00 às 

11:30 

(MONIQUE) 

15: 30 as 

17:00 

 

 

15: 30 as 

17:00 

 

 

 

15: 30 as 

17:00 

 

 

16:00 as 

17:00 

 

 

 

11 

HORÁRIOS  Entrada 01 Saída 01 Entrada 02 Saída 02 

MARCIA 07h00min  13h. 00m. 14h. 30m. 16h. 30m. 

SÔNIA 07h00min  11h. 30m. 13h. 00m. 16h. 30m. 

JACQUELINE 07h. 30m. 11h. 30m. 13h. 00m. 17h00min  

ELAINE 07h. 30m. 11h. 30m. 13h. 00m. 17h00min  

CÉLIA 07h. 30m. 11h. 30m. 13h. 00m. 17h00min  

GABRIELA 07h. 30m. 11h. 30m. 13h. 00m. 17h00min  

CIDA 07h. 30m. 11h. 30m. 13h. 00m. 17h00min  

CAROLINE 07h. 30m. 11h. 30m. 13h. 00m. 17h00min  

MONIQUE 07h. 30m. 13h. 00m. 14h. 30m. 17h00min  

DIRCE 07h15min 12h00min 14h00min 16h15min 
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JACQUELINE 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

 

16: 00 as 

17:00 

07:30 às 

11:30 

(MONIQUE) 

 

16: 00 as 

17:00 

07:30 às 

09:30 

(CAROL) 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

 

11 

 

ELAINE 

 

 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

 

 

16: 00 as 

17:00 

 

14:00 as 

14:30 

(Brenda) 

 

14::30 às 

16:00 

(CAROL) 

 

16: 00 as 

17:00 

 

07:30 as 

11:30 

(MONIQUE) 

 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

GABRIELA 

 

 

 

 

16: 00 as 

17:00 

14:00 as 

14:30 

(Brenda) 

 

14::30 às 

16:00 

(CAROL) 

 

16: 00 as 

17:00 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

16: 00 as 

17:00 

 

07:30 às 

11:30 

(MONIQUE) 

 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

 

 

 

 

11 

 

CÉLIA 16: 00 as 

17:00 

07:30 às 

11:30 

(CAROL) 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

09:30 às 

11:30 

(CAROL) 

 

16: 00 as 

17:00 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

11 
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CIDA 14:00 as 

14:30 

(Brenda) 

14::30 às 

16:00 

(CAROL) 

16: 00 as 

17:00 

 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

 

 

16: 00 as 

17:00 

 

 

16: 00 as 

17:00 

07:30 às 

11:30 

(CA 

 

16: 00 as 

17:00 

11 

 

CAROLINE  

07:30 às 

11:30 

 

 

 

 

07:30 às 

11:30 

(CAROL) 

 

 

14::30 às 

16:00 

(CAROL) 

 

 

14::30 às 

16:00 

(CAROL) 

 

 

11 

 

MONIQUE 

20H. 

07:30 às 

11:30 

 

07:30 às 

09:00 

(MONIQUE) 

 

  

 

  

5:30 

 

 

 

HORÁRIO DO SONO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

HORÁRIO DE SONO 

 

 

BERÇÁRIO 1 

 

BERÇÁRIO 2 

 

MATERNAL 

 

PRÉ 1 

 

PRÉ  2 

 

11h30min AS 13h00min 

FICA EM SALA 

 

 

SIMONE/ DUDA 

 

 

MARCIA 

 

MONIQUE 

 

CAROLINE 

 

BRENDA 

 

13h00min AS 14h30min 

FICA EM SALA 

 

 

SONIA 

 

JACQUELINE 

 

--- 

 

--- 

 

--- 
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HORÁRIO DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1º Ano - MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 Inglês  L. Portuguesa Matemática L.Portuguesa Ed física  

08:25 – 09:20 Inglês  L. Portuguesa Matemática L.Portuguesa Ed. física 

09:40 – 10:35 Arte  Matemática Ciências  História  Geografia 

10:35 – 11:30 Arte Matemática Ciências História  Geografia 

 

 

2º ano – MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 Inglês  L. Portuguesa Matemática História  Ciências  

08:25 – 09:20 Inglês  L. Portuguesa Matemática História  Ciências 

09:40 – 10:35 Arte  Matemática Ciências  Geografia  

10:35 – 11:30 Arte  Matemática Ciências Geografia  

 

 

3 º ano  – MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 L. Portuguesa L. Portuguesa Inglês  Matemática Ciências 

08:25 – 09:20 L. Portuguesa L. Portuguesa Inglês  Matemática Ciências  

09:40 – 10:35 Ed física  Matemática Arte  Geografia  História  

10:35 – 11:30 Ed. física Matemática Arte  Geografia História 

 

 

4 º ano  – MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 L. Portuguesa Matemática Inglês  História  Ciências 

08:25 – 09:20 L. Portuguesa Matemática Inglês  História  Ciências  

09:40 – 10:35 Matemática L. Portuguesa Arte  Geografia Ed física  

10:35 – 11:30 Matemática L. Portuguesa Arte  Geografia Ed física 
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5º ano A – MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 Ciências L. Portuguesa Matemática Inglês  História  

08:25 – 09:20 Ciências  L. Portuguesa Matemática Inglês  História 

09:40 – 10:35 Ed física  Matemática L. Portuguesa Arte  Geografia  

10:35 – 11:30 Ed. física Matemática L. Portuguesa Arte  Geografia 

 

 

5º ano B – MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 
25 

Matemática L. Portuguesa  História  Inglês  Ciências  

08:25 – 
09:20 

Matemática L. Portuguesa História Inglês  Ciências  

09:40 – 
10:35 

L. Portuguesa  Matemática Geografia  Arte  L. Portuguesa 

10:35 – 
11:30 

L. Portuguesa Matemática Geografia Arte  L. Portuguesa 

 

 

 

1º ano  – VESPERTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 
13:55 

Matemática L. Portuguesa Matemática Ciências Geografia  

13:55 – 
14:50 

Matemática L. Portuguesa Matemática L. Portuguesa Geografia 

15:10 – 
16:00 

Projeto 
alfabetização   

HISTÓRIA Ciências L. Portuguesa História 

16:00 – 
17:00 

Hora Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

 

 

2º ano  – VESPERTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 
13:55 

L. Portuguesa Projeto alfabetização Ed física  Matemática  L. Portuguesa 

13:55 – 
14:50 

L. Portuguesa Matemática  Ed. Física Matemática L. Portuguesa 

15:10 – 
16:00 

História  Matemática História  Geografia   Geografia 

16:00 – 
17:00 

Hora Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

Hora 
Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 
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3º ano – VESPERTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 
13:55 

L. Portuguesa Matemática Projeto alfabetização Geografia Ciências  

13:55 – 
14:50 

L. Portuguesa Matemática L. Portuguesa Geografia Matemática 

15:10 – 
16:00 

História História  L. Portuguesa Ciências Matemática 

16:00 – 
17:00 

Hora Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

Hora 
Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

 

4º ano – VESPERTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 
13:55 

Matemática L. portuguesa Matemática 
Projeto 

Alfabetização 
L. Portuguesa 

13:55 – 
14:50 

Matemática L. portuguesa Matemática Geografia L. Portuguesa 

15:10 – 
16:00 

História  História Ciências Geografia Ciências 

16:00 – 
17:00 

Hora Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

Hora 
Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

 

 

5º ano A – VESPERTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 13:55 L. Portuguesa Matemática Ciências Geografia 
Projeto 

alfabetização 

13:55 – 14:50 L. Portuguesa Matemática História Geografia L. Portuguesa 

15:10 – 16:00 Matemática Ciências História Matemática L. Portuguesa 

16:00 – 17:00 
Hora Atividade 

Professor 
Hora Atividade 

Professor 
Hora Atividade 

Professor 
Hora Atividade 

Professor 
Hora Atividade 

Professor 

 

 

5º ano B – VESPERTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 13:55 Matemática Ed física  L. Portuguesa História Matemática 

13:55 – 14:50 Matemática Ed. Física L. Portuguesa Geografia Matemática 

15:10 – 16:00 Ciências Ciências História L. Portuguesa L. Portuguesa 

16:00 – 17:00 
Hora Atividade 

Professor 
Hora Atividade 

Professor 
Hora Atividade 

Professor 
Hora Atividade 

Professor 

Hora 
Atividade 
Professor 
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HORÁRIO DOS PROFESSORES DO COMPLEXO PROFESSORA VERA LÚCIA PANSARDI 

CASAGRANDE 

N° Matrícula Nome Cargo HORÁRIO 

1 4751 AMANDA ALMEIDA POSTALLI 

LEMES 

PROFESSORA REGENTE 13h00m às 17h00m 

2 3637 ANGELA APARECIDA TEIXEIRA ZANIN PROFESSORA REGENTE 07h30m às 11h30m 

3 4547 BASÍLIO RETVKA PROFESSOR INGLÊS 07h30m às 11h30m 

4 3637 CRISLAINE CRISTINA DE LIMA PROFESSORA REGENTE 07h30m às 11h30m 

5 4747 DENISE ANASTACIO DE GODOI PROFESSORA REGENTE 13h00m às 17h00m 

6 2055 ESTEFÂNIA MAILAN B. BARDUCO PROFESSORA  07h30m às 10h00m 

7 2974 ELLEN MIRIAN PEDRO TINI Prof. Ed. Física  

8 3774 GISELE MATIAS DE LIMA PEREIRA COORDENADORA 

FUNDAMENTAL 

08h00 às 13h00m às 17h00m 

9 3993 JOICE LESSA MONÇÃO PROFESSORA REGENTE  07h30m às 11h30m 

10 3993 JOICE LESSA MONÇÃO PROFESSORA REGENTE 13h00m às 17h00m 

11 4745 LUCIANA CONCEIÇÃO MACEDO PROFESSORA REGENTE 07h30m às 11h30m 

12 4739 MARIA DANIELA TOGIN SPAULONCI PROFESSORA REGENTE 13h00m às 17h00m 

13 2080/ 

2801 

LUZIA APARECIDA MARTINS DIRETORA 07h30m às 11h30m 

13h00m às 17h00m 

14 3090 MÁRCIA DE LOURDES PANTOJA PROFESSORA REGENTE 07h30m às 11h30m 

15 2179/2242 PAULA CRISTINA GALASSI PELISON PROFESSORA REGENTE 07h30m às 11h30m 

13h00m às 17h00m 

16 3249 SAMIRA MADEIRO ORTEGA 

CORTELLETE 

Prof. Ed. Física segunda-feira  

13h00m às 17h00m 

17 3079 THAISY CATARINA SILVA Prof. Ed. Física  

18 4544 WILLIAN RODRIGUES BRIZOLA Prof. Arte 07h30m às 11h30m 

19 4411 CAROLINE MEASSI PALACE ED. INFANTIL 07h30m às 11h30m 

13h00m às 17h00m 

20 3505 BRENDA CAROLINE DE CARVALHO 

VIEIRA 

 COORDENADORA ED. 

INFANTIL 

8h00m às 13h00m 

14h00m ás 18h00m 

21 1756 CELIA BALADELE NEVES ED. INFANTIL 07h30m às 11h30m 

13h00m às 17h00m 
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22 3931 ELAINE BENATO ROSA ED. INFANTIL 07h30m às 11h30m 

13h00m às 17h00m 

23 2092 ELEANDRA FERNANDES CARVALHO SECRETÁRIA 07h30m às 11h30m 

13h00m às 17h00m 

24 4444 GABRIELA SANCHES GALAN DOS 

SANTOS 

ED. INFANTIL 07h30m às 11h30m 

13h00m às 17h00m 

25 3692 JACQUELINE BORGHESI DE CAMPOS 

ROCHA 

ED. INFANTIL 07h30m às 11h30m 

13h00m às 17h00m 

26 2088 MARCIA MARIA MOURA DA SILVA ATENDENTE DE 

BERÇÁRIO 

07h00m às 13h00m 

14h30m às 18h00m 

27 2099 MARIA APARECIDA VALENTIM 

RODRIGUES 

ED. INFANTIL 07h30m às 11h30m 

13h00m às 17h00m 

28 1705 MARIA SIMONE ROSA CARVALHO ED. INFANTIL 07h30m às 11h30m 

13h00m às 17h00m 

29 4192 MONIQUE DOS SANTOS SILVA ED. INFANTIL 07h30m às 11h30m 

13h00m às 17h00m 

30 3516 SÔNIA MARIA LUCIANO BALDINI ED. INFANTIL 07h00m às 11h30m 

13h00m 16h30m 

31 2853 DIRCE DE CAMPOS ZANINI Insp. Pátio READAPTADA 07h15m às 12h00m 

14h00m às 16h15m 

32 2506 NOELI APARECIDA SERGIOLI ZELADORA READAPTADA 07h00m às 12h00m 

13h30m às 16h30m 

33  LUCIMAR REGINA GOMES DE MELLO SERVENTE COM GAF  07h00m às 12h00m  

13h00m às 16h48m 

34  MARIA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COZINHEIRA 07h00m às 12h00m 

13h00m às 16h48m 

35  MARIA IZABEL DOS SANTOS SERVENTE COM GAF 07h00m às 13h00m 

14h00m às 16h48m 

36  MARLENE DAS CHAGAS ALVES  SERVENTE COM GAF 07h00m às 13h00m 

14h00m às 16h48m 

37  SANDRA APARECIDA DE SOUZA 

BENEVIDES 

COZINHEIRA 07h00m às 12h00m 

13h00m às 16h48m 

38  SONIA MARIA DE OLIVEIRA SERVENTE COM GAF 07h00m às 13h00m 

14h00m às 16h48m 

39  VERA LUCIA CARDOSO IWAMOTO AUXILIAR DE COZINHA 07h00m às 12h00m 

13h00m às 16h48m 
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40  ZITA MARIA DA GLÓRIA DE PAULA SERVENTE COM GAF 07h00m às 13h00m 

14h00m às 16h48m 

 

 

 

 

7.5 – QUALIFICAR A ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO ESCOLAR E HUMANO. 

 

 

O patrimônio compõe a identidade e a imagem da escola e, por isso, ele 

precisa estar sempre em ordem, sob pena de colocar em risco a segurança das 

pessoas e o projeto pedagógico. O patrimônio é formado por instalações 

físicas, equipamentos, mobiliário e materiais usados na escola. Com a 

progressiva autonomia financeira (Programa Dinheiro Direto na Escola e 

outros), o gestor tem agilidade para fazer a manutenção e realizar pequenas 

obras. O estado ou o município também podem fornecer recursos para que 

isso aconteça, pontos importantes que todo bom gestor precisa saber sobre a 

manutenção do patrimônio escolar. 

Fazer o levantamento do patrimônio, listando o que a escola tem em termos de 

instalações físicas, mobiliário, materiais de laboratório, equipamentos 

eletrônicos, livros didáticos, medicamentos e artigos diversos. Para isso, é 

interessante envolver os representantes da comunidade: com mais gente 

participando, fica fácil identificar problemas e soluções. Recomenda-se 

observar a adequação, o conforto, a segurança, a higiene e a salubridade de 

obras e instalações elétricas, assim como as normas de qualidade e de 

segurança de equipamentos e materiais. Esses requisitos devem ser cada vez 

mais rigorosos, de forma que passem a refletir os (altos) padrões de 

funcionamento da instituição. 

Colocar em prática um projeto de leitura sem ter um acervo ou mesmo uma 

biblioteca organizada Os recursos materiais disponíveis têm de servir ao 

projeto pedagógico da escola. Muitas vezes, modificações em conteúdos 

exigem diferentes materiais didáticos, assim como alterações na metodologia 

pedem outros mobiliários e equipamentos. É importante também estar atento a 
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normas de segurança e higiene: na educação infantil, não são apropriados 

brinquedos de jardim feitos de ferro com quinas que possam representar riscos 

para as crianças. Os equipamentos devem atender as necessidades da escola 

e dos alunos, oportunizando aprendizagem com segurança. 

A precaução deve estar na rotina de todo gestor para que sejam evitados 

problemas emergenciais. Antes da época das chuvas, providenciar a 

checagem do telhado e das calhas e, durante as férias, fazer uma revisão de 

instalações elétricas e hidráulicas, além da substituição de lâmpadas e 

torneiras danificadas e da dedetização de todos os espaços e para realizar 

pequenas obras. É obrigação do gestor conhecer as medidas preventivas para 

a manutenção do patrimônio. Para isso, é possível consultar os manuais que 

costumam ser elaborados e disponibilizados pelos órgãos competentes 

(distribuidoras de energia para as instalações elétricas, empresa de 

saneamento para questões de higiene e limpeza etc.) e se aconselhar com 

especialistas, requisitando laudos técnicos. Para não se esquecer de nada, 

colocar tudo o que é preciso fazer no papel: esse será um plano preventivo, 

criar ações para incentivar a preservação, como campanhas educativas.  

Produzir cartilhas para distribuir para toda a comunidade sobre o bom uso do 

ambiente escolar, mostrando as consequências da má utilização do patrimônio. 

Nunca deixe que os problemas se acumulem. Aos primeiros sintomas de 

desgaste ou deterioração em qualquer item do patrimônio, tomar providências 

imediatamente para que a questão não se agrave. Uma boa estratégia é 

estabelecer, dentro do plano preventivo, um cronograma de verificações 

periódicas e cumpri-lo fielmente. Pedir ajuda a diferentes membros da equipe 

gestora e delegar a eles a responsabilidade pela vistoria de cada área, nos 

intervalos de tempo estipulados. Depois da inspeção, pedir que eles reportem 

os resultados e tomar a decisão sobre as medidas cabíveis. Dessa forma, será 

possível detectar com rapidez os reparos necessários, aumentando a vida útil 

do patrimônio e evitando gastar mais para substituir equipamentos ou realizar 

grandes reformas. "O importante é criar a cultura da preservação, do respeito 

às pessoas e ao meio em que se vive". Todos os equipamentos de capital que 

pertencem ou são utilizados na escola, sejam eles adquiridos pela prefeitura, 

por recursos federais ou estaduais e por recursos próprios são patrimoniados 

através de termo de doação para a Prefeitura Municipal de Ibiporã. 
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7.6 AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO E O DESENVOLVIMENTO NA 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NAS TAREFAS 
ORGANIZACIONAIS DOCENTES E DISCENTES 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no auxílio das práticas 
docente, com ênfase na educação no ensino fundamental. Trata também da 
formação dos professores quanto ao uso dessas ferramentas tecnológicas e de 
que forma possibilitam novas formas e métodos para o ensino aprendizagem 
dos alunos tanto no âmbito escolar, quanto familiar, social e cultural, visto que 
as inovações tecnológicas permitem um ensino com mais dinamismo, desde 
que os professores estejam preparados para inserção das tecnologias no 
ensino aprendizagem, aperfeiçoando suas práticas levando em conta o 
desenvolvimento dos discentes. A prática docente concernente ao uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino fundamental é uma 
questão norteadora para a prática docente podendo contribuir para a educação 
de alunos do ensino fundamental quanto ao uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação.  

A inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação na educação está 

relacionada particularmente com o papel das tecnologias na atual sociedade, 

com o surgimento de nova forma de organização econômica, social, política, 

cultural e educacional, com novas formas de trabalhar, comunicar-se, aprender, 

enfim, de relacionar-se e viver no contexto atual. 

A tecnologia se faz presente na sociedade desde muito tempo, porém, ocorre 

um avanço nas quais essas ferramentas são aprimoradas para uma melhor 

utilização, em se tratando da educação esses recursos tecnológicos vem se 

aperfeiçoando para um melhor desempenho tanto dos professores quanto dos 

alunos, favorecendo uma troca de informações e uma comunicação mais 

abrangente. 

Com o crescimento das ferramentas tecnológicas cada vez mais em evidência 

no nosso cotidiano, torna-se essencial que os professores estejam qualificados 

e atentos a esses avanços, para que assim possam tornar o ensino no que se 

refere às novas Tecnologias da Informação e Comunicação satisfatória e de 

qualidade no processo educacional. Importante ressaltar que as crianças desde 

muito cedo já passam a ter contato com essas ferramentas e tanto à família 

quando a escola tem o papel de orientá-las quanto ao uso das mesmas. 
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É preciso que o professor esteja preparado para utilizar-se desses recursos no 

processo escolar, adequando-se e superando os desafios encontrados a fim 

de proporcionar aos alunos um ensino de qualidade, atendendo às dificuldades 

e habilidades dos discentes. 

A forma como a prática docente pode contribuir para a educação de alunos do 

ensino fundamental quanto ao uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. O objetivo geral é investigar a prática docente do professor 

quanto à educação do uso dos aparelhos tecnológicos.  

As tecnologias estão cada vez mais presentes na vida das crianças, além das 

inúmeras vantagens que a mesma pode oferecer no processo educacional, 

bem como as desvantagens que pode ocorrer no que diz respeito ao uso sem 

que haja um preparo do professor e um acompanhamento desde o primeiro 

contato que a criança passa a ter com as ferramentas digitais e as mídias 

tecnológicas, bem como essas ferramentas são utilizadas por professores 

como instrumento metodológico. 

A escola e o professor que buscam com as tecnologias de informações 

provocarem mudanças precisam assumir um novo perfil e uma formação 

adequada para que possam utilizar as novas tecnologias de forma que 

contribuam para uma educação de qualidade. Embora esse cenário para 

muitos seja desconhecido, para os alunos é algo que faz parte do seu cotidiano 

e utilizam de forma natural, pois o contexto atual encontra-se muito voltado 

para o uso de ferramentas e mídias tecnológicas.  

A inclusão do ensino de informática no Brasil ocorreu com a importante e 

inovadora ação da LDB, uma decisão tomada através de toda a sociedade 

educacional brasileira. Com objetivo de inserir as novas tecnologias nas 

escolas foi lançado a partir de 1997 pelo governo com o Programa Nacional de 

Informática na Educação - PROINFO, programa que contemplou tanto o ensino 

fundamental quanto o ensino médio. 

O Ministério da Educação conta também com outros programas que levam a 

tecnologia à sala de aula, como: ProInfo Integrado programa nacional de 

formação continuada em Tecnologia educacional, voltada para o uso didático 

pedagógico das tecnologias de informações, o Banda Larga nas Escolas. o 

Banco Internacional de Objetos Educacionais portal para assessorar o 
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professor, com recursos educacionais gratuitos em diversas mídias (áudio, 

vídeo, animação, imagem, etc.) que atende a todos os níveis da educação e 

diversas áreas do conhecimento e o UCA (Um Computador por Aluno). 

O Poder Executivo institui a Política de Inovação Educação Conectada, em 

consonância com a estratégia 7.15 do PNE Plano Nacional de Educação, 

aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014, com o objetivo de apoiar 

a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso 

pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. (BRASIL, 2017). 

A Política de Inovação Educação Conectada tem como princípios ações como 

equidade das condições entre as escolas públicas da educação básica para 

uso pedagógico da tecnologia; autonomia dos professores quanto à adoção da 

tecnologia para a educação; estímulo ao protagonismo do aluno; amplo acesso 

aos recursos educacionais digitais de qualidade, entre outros. 

O Brasil tem um grande histórico em inovações tecnológicas educacionais, 

mesmo com o progresso lento, escolas e professores utilizam algumas 

ferramentas no auxílio das aulas e atividades escolares. A presença das 

tecnologias no cotidiano pedagógico permite a participação dos alunos no 

processo de aprendizagem. 

Deste modo a Tecnologia da Informação e Comunicação consiste em recursos 

que possibilitam uma comunicação em vários âmbitos e em diferentes 

processos, podendo ser utilizadas na educação favorecendo no processo do 

ensino aprendizagem dos alunos bem como contribuindo na metodologia 

utilizada pelo professor. Se tratando de informação e comunicação na 

Educação, as  possibilita ao professor um melhor envolvimento dos alunos, já 

que as mesmas funcionam como recursos dinâmicos, interativos, que atraem a 

atenção dos alunos, pois por ser algo que faz parte do cotidiano dos alunos, 

onde muitos têm acesso a alguma ferramenta tecnológica, sentem-se mais 

motivados a participarem de atividades que envolvam mídias tecnológicas ou 

alguma ferramenta.  

Nesse sentido é essencial que a formação docente seja trabalhada de maneira 

significativa e satisfatória no sentido de orientá-lo no que se refere ao uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, como o professor 

pode utilizar a tecnologia a favor do ensino aprendizagem dos alunos, como 
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também aperfeiçoar e nortear as práticas e métodos utilizados pelo docente na 

sala de aula, na orientação dos alunos enquanto ao uso das tecnologias de 

informações em prol do desenvolvimento cognitivo, social e cultural da criança. 

A visão que o professor terá da criança e do seu desenvolvimento cognitivo 

norteará muito na escolha das suas práticas, pois, se o professor pensa a 

criança como um ser passivo no processo do ensino aprendizagem, ou 

enxerga a infância como uma fase de pouca importância no desenvolvimento 

do ser humano, possivelmente suas práticas serão tradicionais e reprodutivas 

onde a criança não terá oportunidades de viver seu contexto atual e tão pouco 

contribuirão para a formação de um sujeito crítico e social. 

Tendo em vista a criança como um ser ativo no processo da aprendizagem, 

como alguém com características próprias, ou ver a infância como uma fase 

inicial de grande importância na construção do ser humano ativo e crítico na 

sociedade da qual faz parte, o professor terá uma postura na mediação do 

conhecimento de forma a contribuir significativamente para o desenvolvimento 

do aluno e buscará levar para sala de aula práticas que valorizem as 

características das crianças. 

As crianças de uma forma geral, independentemente da classe social estão 

cada vez mais inseridas no mundo tecnológico, na verdade essa nova geração 

já é chamada de ‘nativo digital’, por nascerem nesse mundo avançado 

tecnologicamente. Desta forma, a prática docente pode contribuir para a 

educação dos alunos quanto ao uso das tecnologias, pois é algo que faz parte 

da realidade das crianças, como também atraem a atenção e desperta o 

interesse pelas atividades relacionadas à temática. 

Entretanto é preciso que o professor esteja preparado para utilizar-se desses 

recursos no processo escolar, adequando-se e superando os desafios 

encontrados a fim de proporcionar aos alunos um ensino de qualidade e 

significativo, atendendo às dificuldades e habilidades dos discentes. 

Utilizar-se de recursos tecnológicos no processo de ensino aprendizagem, 

torna-se cada vez mais necessário, pois torna as aulas mais dinâmicas, 

atrativas, como proporciona aos alunos uma forma diferente de ensino. Para 

que de fato isso ocorra e se concretize de maneira que todos que estão 

envolvidos nesse processo sintam-se satisfeitos e beneficiados, a questão das 
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tecnologias deve ser bem desenvolvida, a forma de ensinar e aprender podem 

ser beneficiados por essas tecnologias, como exemplo, a Internet, que oferece 

e traz uma diversidade de informações, mídias e softwares, que auxiliam na 

aprendizagem. 

As práticas pedagógicas quanto ao uso dos aparelhos tecnológicos, devem 

levar em conta as dificuldades e os desafios que o docente enfrenta quanto ao 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, e de que forma as supera 

para que o ensino não seja afetado ou insatisfatório, levando em conta suas 

práticas e metodologias em sala de aula no que se refere o tema. 

Desta forma é de suma importância compreender como o professor do ensino 

fundamental utiliza a tecnologia a favor do ensino aprendizagem dos alunos, 

como também quais as práticas e métodos são utilizados pelo docente na sala 

de aula, na orientação dos alunos enquanto ao uso das tecnologias em prol do 

desenvolvimento cognitivo, social e cultural da criança. 

Tanto a família quanto a escola têm, portanto a responsabilidade em orientar 

as crianças no que se refere o uso das tecnologias, para que as mesmas 

saibam usar as ferramentas e mídias digitais de maneira moderada, não 

afetando o convívio social, onde nos dias atuais as relações pessoais estão 

bastante afetadas e cada vez mais estreitas. 

A escola precisa estar ciente do seu papel no processo educacional, no que 

diz respeito ao referido tema, desta forma os professores devem qualificar-se e 

estarem informados enquanto aos avanços das tecnologias bem como orientar 

de forma adequada os alunos para que os mesmos saibam utilizar essas 

ferramentas para uma melhor aprendizagem e desenvolvimento social dos 

alunos. 

Uma educação de qualidade busca sempre o desenvolvimento do aluno, tanto 

no âmbito escolar, como social e cultural, desta forma é essencial que os 

educadores estejam sempre refletindo e avaliando o desempenho tanto dos 

alunos quanto das suas práticas. 

Aliar as Tecnologias da Informação e Comunicação no processo de ensino e 

aprendizagem pode contribuir de forma significativa se usado de forma 
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adequada pelos professores e alunos, buscando utilizar-se dessas ferramentas 

de maneira pedagógica. 

Importante que os alunos estejam cientes quanto ao uso das tecnologias e 

preparados para utilizar dessas ferramentas para o seu desenvolvimento 

cognitivo e pessoal. “A inclusão digital não fica somente na vivência da criança 

ou do adolescente estudante na escola; ela transcende esse contexto e se 

amplia para a vida familiar e social 

Com a inserção das ferramentas tecnológicas e das mídias digitais, a educação 

passa a ter uma nova perspectiva para o ensino aprendizagem dos alunos, 

trazendo mais dinamismo e envolvimento dos alunos nas aulas e atividades 

propostas.  

Para que a educação ocorra e promova um desenvolvimento significativo para 

os alunos, os professores precisam estar qualificados e preparados para 

desempenhar da melhor forma suas funções com objetivo de um ensino em 

prol da aprendizagem dos alunos, visando melhorar e qualificar a educação. 

 

7.7 – DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA 

A ação política da democratização da escola contribuirá para a 

democratização da própria sociedade. Uma escola democrática é 

uma escola que se baseia em princípios democráticos, em especial na 

democracia participativa, dando direitos de participação para estudantes, 

professores e funcionários. 

A democratização da gestão no Complexo Educacional Municipal Professora 

Vera Lúcia Pansardi Casagrande visa minimizar a centralização das decisões 

dos rumos da educação. Compartilhar decisões e conquistar autonomia são 

objetivos que traçam os horizontes de uma gestão escolar moderna, 

democrática e participativa, capaz de identificar o potencial de colaboração de 

todos os segmentos e colocá-los a serviço de uma educação de qualidade e da 

cidadania. 

 

Nossa escola deve desenvolver uma educação que proporcione aos alunos a 
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capacidade de aprender com competência técnica, política e humana, 

tornando-os sujeitos emancipados e autônomos.Faz-se necessário então, uma 

organização que favoreça a produção do saber, da cultura e do convívio social. 

A escola democrática é aquela que entende seu caráter técnico e político e 

assim, ultrapassa práticas sociais cristalizadas ao longo dos tempos e viabiliza 

a abordagem de conteúdos que levem ao entendimento das relações postas na 

sociedade na perspectiva da totalidade, evitando assim, abordar os assuntos 

de forma neutra e fragmentada. Compartilhar decisões e conquistar autonomia 

são alguns dos objetivos para a implantação de uma gestão mais democrática 

e participativa, capaz de identificar o potencial de colaboração de todos os 

segmentos da escola e colocá-los a serviço de uma educação de qualidade, 

objetivando a construção da cidadania e sua sobrevivência frente às mudanças 

regulares propostas pelos governos. 

A gestão democrática tem se tornando um dos motivos mais frequentes, na 

área educacional de reflexões e iniciativas públicas a fim de dar sequência a 

um princípio constitucionalmente na lei de diretrizes e bases da educação 

nacional, coloca em prática o espírito da Lei, por destacar a forma democrática 

com que a gestão dos sistemas e da escola deve ser desenvolvida. É um 

objetivo porque trata de uma meta a ser sempre aprimorada em nossa escola e 

é um percurso, porque se revela como um processo que, a cada dia, se avalia 

e se reorganiza. 

Portanto, sabemos, também, que quanto mais consciente esta ação, maiores 

são as possibilidades de construirmos uma educação inclusiva, democrática e 

de qualidade social para todos os brasileiros. Pois, é possível compreender que 

a gestão democrática é importante não só para o Diretor da escola e equipe, 

uma vez que deve também ser discutida, compreendida e exercida pelos 

estudantes, funcionários, professores, pais e mães de estudantes, gestores, 

bem como pelas associações e organizações sociais da cidade e dos bairros. 

Uma gestão democrática tem como ponto de vista a valorização de 

pensamentos e ideias de todos os que desejam uma educação que melhore, 

fazendo então parte desta gestão como: APM, Conselho Escolar, grupos de 

mães, conselho deliberativo para que juntos possam realizar ações que são de 

suma importância para o bom andamento da escola, comentando o princípio 

contido no inciso VI do artigo 206 da Constituição Federal Brasileira que 
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expressa “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”.   Muitas 

vezes, o verdadeiro papel do gestor fica em dúvida, pois há muitos que 

acreditam que ele deve atender simplesmente a questão administrativa, que 

faz com que haja um distanciamento do gestor no processo do planejamento 

pedagógico, mas se formos analisar a questão, temos de nos atentar que o 

administrativo deve estar a serviço do pedagógico, ou seja, deve servir de 

suporte para a realização dos objetivos educacionais da unidade escolar.   

O gestor escolar tem de se conscientizar de que ele, sozinho, não pode 

administrar todos os problemas da escola. O caminho é a descentralização, 

isto é, o compartilhamento de responsabilidades com alunos, pais, professores 

e funcionários. O que se chama de gestão democrática onde todos os atores 

envolvidos no processo participam das decisões. Uma vez tomadas as 

decisões coletivamente, participativamente, é preciso pô-las em prática. Para 

isso, a escola deve estar bem coordenada e administrada. Não queremos 

dizer  com isso que o sucesso da escola reside unicamente na pessoa do 

gestor ou em uma estrutura administrativa autocrática na qual ele centraliza 

todas as decisões. Ao contrário, trata-se de entender o papel do gestor como 

líder cooperativo, o de alguém que consegue aglutinar as aspirações, os 

desejos, as expectativas da comunidade escolar e articular a adesão e a 

participação de todos os segmentos da escola na gestão em um projeto 

comum. “O diretor não pode ater-se apenas às questões administrativas. Como 

dirigente, cabe-lhe ter uma visão de conjunto e uma atuação que aprenda a 

escola em seus aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros e culturais”. 

A nova maneira de pensar a gestão democrática é a participação de todos. Por 

esta razão, trata-se: a prática do discurso da participação pela construção 

coletiva da gestão democrática da escola pública. 

Portanto, para construir esse novo modelo de gestão é preciso enfrentar 

desafios, pois, percebe-se que até hoje o processo para implantar a 

democratização no interior da escola ainda encontra muitos obstáculos, afinal, 

não é possível pensar em democracia sem que os sujeitos tornem-se 

conscientes para exercer esta prática. 

Falar em Gestão Democrática é acreditar em uma educação com relevância 

social e, logo, em uma escola construída a partir da ação coletiva. Assim, se o 

propósito é formar cidadãos honestos e responsáveis, a gestão democrática é 
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a política mais necessária para qualquer administrador escolar. A partir dessa 

administração será possível desenvolver e vivenciar a democracia no cotidiano 

escolar e levá-la a consolidar a participação entre toda a comunidade 

colaborando, no processo de inclusão social do País. 

Dessa forma, buscar a Gestão Democrática requer conquistar a própria 

autonomia escolar, visto que, sua trajetória traz a descentralização, o 

crescimento profissional e a valorização da escola, da comunidade e, 

consequentemente, do Gestor e da equipe que está envolvida no processo, 

que precisa fundamentalmente, de parcerias sólidas e comprometidas com 

uma educação inovadora, no sentido de proporcionar maiores opções de elevar 

o conhecimento de seus alunos, com objetivos pautados em valores humanos 

que engrandeçam ideais e ações humanizadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ÁLVAREZ, María Nieves et al. Valores e temas transversais no 
currículo. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 15- 48. 

ANDRÉ, M. E. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 

ARDOINO, Jacques e outros. Entrevista com Cornelius Castoriadis, 
trad. S. Barbosa IN: Multirreferencialidade nas ciências e na educação. 
São Carlos: UFSCar, 1998 (pp.168-199). 

ASSMANN, Hugo. Reencantar a educação: rumo à sociedade 
aprendente. Petrópolis: Vozes, 1998. 

BARBIER, R. A pesquisa-ação, trad. Lucie Didio/UnB. Título original La 
Recherche Action. Paris: Ed. Econômica, 1996. 

 A Escuta Sensível na Abordagem Transversal, trad. M.ª Ramos. IN: 
Multirreferencialidade nas ciências e na educação. S. Carlos: UFSCar, 
1998 (pp.168-199). 

BARBOSA, Joaquim Gonçalves (Coord.). Multirreferencialidade nas 
ciências e na educação. São Carlos: UFSCar, 1998, p. 24-41. 

BASARAB, Nicolescu et al. Educação e transdisciplinaridade. Brasília: 
Unesco, 2000. p. 13-29. 

BRANDÃO, C. R. Em campo aberto: escritos sobre educação e cultura 
popular. São Paulo: Cortez, 1995. p. 220-229. 

BRASIL. Lei n. 9605, de 12 de fevereiro de 1998. Brasília, Diário Oficial 
da União, 31/02/98, seção 1, p.1. Ministério do Meio Ambiente. 
Deliberações da Conferência Nacional do Meio Ambiente e da 
Conferência infanto-juvenil para o meio ambiente. Brasília, 2004. 

 Ministério da Educação. A implantação da Educação Ambiental no 
Brasil. Brasília,1998. 

CALDERONI, Sabetai. Economia Ambiental. In: PHILIPPI JÚNIOR, 
Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet. (Orgs.). 
Curso de gestão ambiental. São Paulo: Manole, 2004. p.571-616. 

CAPRA, F. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1996.p. 231-235. 

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a 
formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. 

CATALÃO, Vera Lessa. Reflexões sobre o currículo na Universidade: 
uma contribuição ao debate. Brasília, p. 1-11. 



99 
 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia, 12 ª ed. São Paulo: Editora Ática, 
1999. 

CMMAD. Nosso Futuro Comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1988. 

COBB JÚNIOR, J.B. Uma visão cristã da biodiversidade. In: 
Biodiversidade. Wilson, E. O. (Org.). Biodiversidade. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1997.p. 593-631. 

COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Linguagem e percepção ambiental. 
In: PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, 
Gilda Collet. (Orgs.). Curso de gestão ambiental. São Paulo: Manole, 
2004. p.525-570. 

DÍAZ, A. P. Educação Ambiental como projeto. 2.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. p. 112-146. 

EIZIRIK, M.F.& COMERLATO, D. A escola (in)visível: jogos de poder, 
saber e verdade. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1995. 

FONSECA, S.G. Ser professor no Brasil: história oral de vida. São 
Paulo: Papirus, 1997. 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder, org. e trad. Roberto Machado. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1979. 

GADOTTI, M. Pedagogia da Terra. Rio de Janeiro: Fundação Petrópolis, 
[19--].p. 77-101. 

GALVÃO, I. Cenas do cotidiano escolar: conflito sim, violência não. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2004. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 
1994. 

GUTIÉRREZ, F.; PRADO, C. Ecopedagogia e cidadania planetária. 
São Paulo: Cortez, 1999. p. 59-89. 

HUTCHISON, D. Educação Ecológica. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
2000. p.37-67. 

JUNG, C.G. Memórias, sonhos e reflexões. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira,1963. 

 O eu e o inconsciente, trad. Dora F. da S. Petrópolis: Vozes, 1978. 

LOUREIRO, C. F. B. (Org.). Cidadania e Meio Ambiente. Salvador: 
CRA, 2003. p.20-70. 



100 
 

LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. de 
(Orgs.). Educação Ambiental: repensando o espaço da cidadania. 2. ed. 
São Paulo: Cortez, 2002. 

LÜCK, H. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento e 
gestão. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 83-129. 

MORIN, E.; MOIGNE, J. L. L. A inteligência da complexidade. Rio de 
Janeiro: Fundação Petrópolis, [19--].p. 199-213. 

 Epistemologia da complexidade. IN: SCHNTMAN, Dora Fried 
(org.) Novos paradigmas: cultura e subjetividade. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1996. 

 Por uma Reforma de Pensamento. In: PENA-VEGA, Alfredo; 
NASCIMENTO, Elimar Pinheiro. O pensar complexo: Edgar Morin e a 
crise da modernidade.Rio de Janeiro: Garamond, 1999. 

PEDRO, A. F. P. FRANGETTO, F. W. Direito Ambiental Aplicado. In: 
PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, 
Gilda Collet. (Orgs.). Curso de gestão ambiental. São Paulo: Manole, 
2004. p. 617-656. 

PELICIONI, A. F. Trajetória do Movimento Ambientalista. In: PHILIPPI 
JÚNIOR, Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet. 
(Orgs.). Curso de gestão ambiental. São Paulo: Manole, 2004. p. 431-
457. 

PELICIONI, M. C. F. Fundamentos da Educação Ambiental. In: 
PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, 
Gilda Collet. (Orgs.). Curso de gestão ambiental. São Paulo: Manole, 
2004. p.459-483. 

PENA-VEGA, A. O despertar ecológico. [S.l]: Garamond, [199-?]. p. 75-
103. 

PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, 
Gilda Collet. Uma introdução à questão ambiental. In: _____ _ . Curso 
de gestão ambiental. São Paulo: Manole, 2004. p. 3-16. 

PIAGET, Jean. Psicologia e epistemologia: “Por uma teoria do 
conhecimento”. Rio de Janeiro: Forense, 1973. Disponível em: 
http://www.aulas- Elias Celso Galveas. Acesso em 02/06/2005. 

SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. 3. ed. [ 
S.l.]: Garamond, [199-?]. p. 47-79. 

TELES, A. M. O. & LOYOLA V. M. Z. A subjetividade social na escola. 
Brasília: Paralelo 15, 1999. 



101 
 

TRIPODI, T.; FELLIN, P.; MEYER, H. Análise da pesquisa social. Rio 
de Janeiro: Francisco Alves, 1975. 

UNESCO. Educação Ambiental: As grandes orientações da 
Conferência de Tbilisi. Brasília, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis, 1997. 

 

BEHENCK e CUNHA (2013), Oliveira e Moura (2015), Paiva e Costa 

(2015), Santori; Hung e Moreira (2016) 

 

OLIVEIRA E MOURA, 2013, p. 89). 

 

SANTORI, HUNG e MOREIRA, 2016, p.140 

 

BORDIGNON E GRACINDO (2000) 

 

LIBÂNEO ET AL (2003) 

 

LIBÂNEO, 2005, p.332). 

 

HTTP://WWW.BRASILESCOLA.COM. 

de Educação e a Gestão Democrática. Rio de Janeiro, Vozes, 1997. In: 
OLIVEIRA, Dalila (org.). Gestão democrática da educação: desafios 
contemporâneos. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. A democratização da 
educação básica no Brasil. Rio de Janeiro: Boletim n. 20. TV Escola, 
Programa Salto para o Futuro, 2005. 

BORDIGNON, Genuíno; GRACIDO, Regina Vinhaes. Gestão da 
educação: município e escola. IN: FERREIRA, N. S. e AGUIAR, M. A. 
(Orgs.). Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos. 
São Paulo: Cortez, 2002. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Lei nº 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Brasília, 1996. 

CURY, C.R. Jamil. O Conselho Nacional 

Democratização da educação no Brasil: o discurso não cumprido que 
rege a descentralização, municipalização e autonomia das escolas. In: 

http://www.brasilescola.com/


102 
 

Anais do II Congresso Nacional de Administração da Educação do Fórum 
Português de Administração da Educação. Lisboa/Portugal, 2002. 

HORA, Dinair Leal da. Gestão democrática na escola: artes e ofícios 
da participação  coletiva. Campinas: Papirus, 1996. 

LIBÂNEO, José Carlos et al. Educação escolar: políticas, estrutura e 
organização. São Paulo: Cortez, 2003. 

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar, políticas, estruturas e 
organização. 2 ed. SP: Cortez, 2005. 

OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro. Gestão Educacional: novos 
olhares, novas abordagens. Petrópolis: Vozes, 2005, 119p. 

PARO, Vitor Henrique. Eleição de diretores: a escola pública 
experimenta a democracia. Campinas, Papirus, 1995.. 

PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São 
Paulo : Ática, 1997. 

PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do 
ensino. - São Paulo: Ática, 2007. 

Veiga, 1995 

 LIBÂNEO, 2012, p. 423. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; 
Câmara de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica. Brasília: MEC; SEB; DICEI, 2013. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-
educacao-basica-2013-pdf. Acesso em: 24 de março de 2022. 
  
PARANÁ. Lei n. 4978, de 05 de dezembro de 1964. Estabelece o 
sistema estadual de ensino. Diário Oficial do Estado do Paraná, nº. 
242, de 26 de dezembro de 1964. Disponível em: 
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action= exibir 
& codAto= 12350 & codItemAto=134377. Acesso em: 28 de março. 2022. 

 

PARANÁ. Deliberação 02/2016 - CEE/PR. Dispõe sobre as normas para 
modalidade de Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino do 
Estado do Paraná. Curitiba (PR): CEE, 2016. Disponível em: 
http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Deliberacoes/2016/Del_02_16.
pdf. Acesso em: 13 de março de 2022. 

http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf


103 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
(PARANÁ). Referencial Curricular do Paraná, Curitiba, SEED-PR, 2019 
-4 V. 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Portaria SEED 66 de 19 
de fevereiro de 2018. Publicado no Diário Oficial nº. 10135 de 23 de 
Fevereiro de 2022. 

 

RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O direito educacional no sistema jurídico 
brasileiro. In: JUSTIÇA PELA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO. ABMP, 
Todos pela educação (org.). São Paulo: Saraiva, 2013. p. 55-103. 

 

ANTÓNIO, Rosa Maria. Teoria Histórico-Cultural e Pedagogia 

Histórico-Crítica: o desafio do método dialético na didática. Maringá, 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 



105 
 

 

 

 

PROFESSORA VERA LÚCIA PANSARDI CASAGRANDE 

 

 



106 
 

                                           ANEXO I – 

Proposição de Ações – Metas 

 

DIMENSÃO 
FONTES DE 
ATUAÇÃO 

OBJETIVO QUE 
QUEREMOS 
ALCANÇAR? 

META QUAL 
RESULTADO 

ATINGIR? 

PRAZO EM 
QUANTO 
TEMPO? 

AÇÕES O QUE 
FAZER ONDE 
QUEREMOS 
CHEGAR? 

DETALHAMENTOS DAS 
AÇÕES. COMO 

DESENVOLVER ESSAS 
AÇÕES? 

RESPONSÁVEL 
QUEM IRÁ 

EXECUTAR? 

Redução 
de 

reprovação 

Alunos excesso 
De faltas 

- Presença 
dos alunos na 
escola. 
- Maior 
rendimento na 
aprendizagem . 
- Alinhamento: 
escola e família. 
- Reforço com 
contra turno 
 

-Aumentar 
a 
frequência  

- Alcançar o 
aprendizado e 
avancem para o 
ano 
subseqüente 

- professores para 
o reforço escolar 

- Durante o 
ano letivo. 

 

-Conscientização 
dos alunos e 
famílias 

- Momentos 
de leitura e 
escrita 
espontânea. 

- Histórias 
ouvidas, 
lidas e 
interpretada
s 

- Aulas lúdicas e  
diversificadas. 
-Trabalho fora de 
sala de aula com 
conteúdos de 
acordo com a 
realidade do 
aluno. 
 

- Professor 
-Coordenação 
pedagógica 

- Direção 
- Família 

Defasagem de 
aprendizado 

Redução 
de 

abandono 

Ação conjunta 
entre escola/família 

-Participação 
ativa da família 
-Encaminhamento 
para o Comitê de 
Evasão 

- Abertura da 
escola para a 
família.. 
- Solidificar a 
importância da 
escola para as 
famílias 

- Durante o 
tempo em que 
o aluno 
estiver 
inserido na 
escola 

- Diálogos, 
acordos e 
participação da 
família. 

- Desenvolver 
nos pais e 
alunos a auto 
crítica e críticas 
construtivas para 
assim contribuir 
com o bom 
andamento da 
escola. 

- Equipe 
Escolar 
- APM 
- Conselho 
Tutelar 
- Alunos 
-Responsável 
pelo aluno. 
Comitê de 
Evasão. 

 

Acompanhamento  
diário dos alunos. 
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Melhoria de 
aprendizagem 
em de leitura, 
interpretação 

e escrita 

 - Promoção e 
Incentivo à  
leitura. 

- Desenvolver o 
prazer e o gosto 
pela leitura. 
- Alunos 
críticos e 
capazes de 
mudar sua 
realidade e 
da 
sociedade 
em que 
vivem 
 

Despertar um 
clima de harmonia 
dentro da escola 
onde um aprende 
com o outro. 

- Bons leitores 
- Facilidade em 
entender e 
explicar o que 
lêem  
 
Desenvolvimento 
global do aluno. 

- Saber se 
expressar de 
forma clara e 
correta. 

- Durante 
todo ano 
letivo 
- Quando 
exigido. 

- Desenvolver novas 
estratégias. 
- Buscar novos 
conhecimentos. 
- Trocas 
experiências 
- Incentivar o 
desenvolvimento dos 
alunos 
 

- Ambientes 
propícios e  
prazerosos para 
leitura 
- Leitura coletiva 
- Livros 
sempre à 
disposição. 
 

- Professores 
- 
Coordenação 
Pedagógica 

- Direção 
- Alunos 

Interpretação de 
textos e imagens 
em todas as 
disciplinas 

Visitas a outros 
ambientes para 
desenvolver 
ações 
diferenciadas.  

Interpretação 
de dados e 

informações 
para 

resolução e 
problemas 

Interpretação de 
dados e 
informações de 
problemas, 
buscando dentro 
da tecnologia 
maneiras 
eficazes de 
aprendizagem 

Que o aluno 
compreenda 
informações 
expostas no 
gráfico e na 
tabela, bem 
como em outras 
situações que 
exijam raciocínio 
lógico.  

- Interpretação e 
resolução dos 
problemas 
apresentados. 
- Facilidade em 
entendimento do 
mesmo. 

Durante 
todo ano 
letivo.. 

- Utilizar da 
interdisciplinaridade 
para obter sucesso 
em todas as 
disciplinas 

Trazer para a 
realidade do aluno 
de forma científica 
para que ele possa 
relacionar de forma 
informal ao seu dia 
a dia. 

- Professores 
- Alunos 
-Coordenação 

- Família 

Interpretação de 
dados em 
gráficos e  
tabelas 
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Cálculos e 
desenvolvimento 
de raciocínio 
lógico 
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      ANEXO II – Declaração de Legalidade a ser Emitida pelo Conselho 

Escolar das Instituições Públicas Municipais 

 

DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE Nº 001/2022 emitida pelo Conselho Escolar da  

Instituição de Ensino: Complexo Educacional Municipal Professora Vera Lúcia 

Pansardi Casagrande – Ensino Fundamental e Educação Infantil. 

ASSUNTO: Declaração de Legalidade referente ao Projeto Político-Pedagógico e ao 

Regimento Escolar 

 

 – Complexo Educacional Municipal Professora Vera Lúcia Pansardi Casagrande – 

Ensino Fundamental e Educação Infantil, apresenta o Projeto Político e 

Pedagógico/Regimento Escolar elaborado pela Comunidade Escolar e aprovado 

pelo  seu Conselho Escolar. 

O Conselho Escolar emite a presente Declaração que resulta da verificação 

da legalidade do Projeto Político-Pedagógico e Regimento Escolar da referida 

Instituição. 

 

O presente Projeto Político-Pedagógico e Regimento Escolar atende os 

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96, da 

Deliberação n° 02/2018-CP/CEE/PR, da Deliberação 03/2018-CP/CEE/PR que versa 

sobre o Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e Orientações, bem 

como o pedido através da Instrução Normativa nº 03/2022 

 

É o que tinha a declarar 

                                      Ibiporã, ___,___________,2022. 

                                                    

_______________________________________________    

Assinatura e carimbo (Presidente do Conselho Escolar da Instituição) 

 

COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROF.ª VERA LUCIA PANSARDI 

CASAGRANDE 
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                                       ANEXO III – CHECK LIST do PPP 

1– COMPLEXO EDUC. MUNIC. PROFª VERA LÚCIA PANSARDI CASAGRANDE 

 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não”, conforme o que a instituição oferta. 

 

COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROF.ª VERA 

LUCIA PANSARDI CASAGRANDE 

NRE Londrina 

Município Ibiporã 

Instituição Complexo Educacional Municipal Profª Vera Lúcia Pansardi Casagrande 

Especificidade (   ) campo (X ) urbana 

 

   

 SIM NÃO 

Educação Infantil X  

EF Anos Iniciais (1º ao 5º ano) X  

EF Anos Iniciais (1º ao 5º ano) em Tempo Integral X  

Ed. Especial  X 

EJA  X 

Etapa Organização 

(ano ou ciclo) 

Avaliação 

(bimestral, trimestral 

ou semestral) 

Organização curricular (por 

disciplina ou área do 

conhecimento) 

Educação Infantil X X X 

EF Anos Iniciais  

(1º ao 5º ano) 

   

EF Anos Iniciais  

(1º ao 5º ano)  

em Tempo Integral 

X X X 

Educação Especial    

EJA    
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94844840. Elementos Situacionais 

 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no PPP 

94844800. Elementos conceituais 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no PPP. 

 

 

  

 

COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROF.ª VERA LUCIA PANSARDI 

CASAGRANDE 

 SIM NÃO 

A caracterização da escola X  

O histórico da instituição X  

A organização dos tempos, espaços e a gestão de sala de aula X  

Descrição da população que frequenta a escola e da comunidade em que está inserida X  

Indicadores educacionais observados nas avaliações externas 

(IDEB/SARESP/SAEB/Prova Paraná) 

X  

Dados do rendimento escolar de 2022  X 

O mapa de frequência de 2022  X 

 SIM NÃO 

Sujeito X  

Sociedade X  

Educação X  

Processo ensino-aprendizagem X  

Avaliação da aprendizagem X  

Premissas da escola (item 2.2) X  
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94845008. Elementos Operacionais 
Plano de ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROF.ª VERA LUCIA PANSARDI 

CASAGRANDE 

 SIM NÃO 

4.1.1 Elementos Específicos e detalhamento das ações: 

Objetivos X  

Metas/prazo X  

Responsáveis X  

4.1.2 Elementos Comuns (exemplos): 

Acompanhamento da hora-atividade X  

Articulação/comunicação e engajamento com as famílias e comunidade X  

Organização do atendimento especializado para os estudantes com deficiências e altas 

habilidades 

X  

Organização do conselho de classe (antes, durante e depois); X  

Avaliação e recuperação de estudos X  

Processos de classificação e reclassificação X  

Estágio obrigatório e não obrigatório conforme Lei Federal 11788/08, Decreto Estadual nº 

8654/2010, Instrução Normativa nº 28/2010 

SUED/SEED. 

X  



114 
 

 

 

 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no PLANO 

DE  AÇÃO. 

 

Proposta Pedagógica Curricular 

 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” para os itens presentes na 

organização curricular da Educação Infantil, caso oferte essa etapa da Educação 

Básica. 

 

Marque com um X nos campos sim ou não para os itens presentes em cada um dos  

 

 

 

COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROF.ª VERA LUCIA PANSARDI 

CASAGRANDE 

 SIM NÃO 

Quadro organizador conforme Referencial Curricular do Paraná. 

(Campo de Experiência, Saberes e Conhecimento, Objetivos

 de Aprendizagem e Desenvolvimento), correspondentes às idades das 

Crianças e BNCC. 

X  

Estratégias de Ensino (Interações e Brincadeiras) X  

Avaliação X  

Referências X  

Transição da Educação Infantil para o Ensino fundamental X  

 SIM NÃO 

Quadro organizador conforme Referencial Curricular do Paraná e BNCC X  

Estratégias de ensino X  

Avaliação X  

Referências X  

Transição do 5º para o 6º ano X  
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Componentes Curriculares do Ensino  Fundamental: 

 

Marque com um X nos campos sim ou não para os itens presentes em cada um dos 

itens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIM NÃO 

Apresentação do regimento Escolar X  

Declaração de Legalidade emitida pelo Conselho Escolar das Instituições (Anexo III) X  



116 
 

 

 

ANEXO IV - Parecer de Legalidade emitido pelo C.M.E  - Conselho 

Municipal de Educação 

 

PARECER Nº / - CME 

 

ASSUNTO: Parecer de Legalidade do Projeto Político-Pedagógico e do Regimento 

Escolar 

O Complexo Municipal Educacional Professora Vera Lúcia Pansardi 

Casagrande apresenta o Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar elaborado 

pela Comunidade Escolar e aprovado pelo seu Conselho Escolar - para instituições 

públicas ou Mantenedoras – para instituições privadas). 

 

O Conselho Municipal de Educação de Ibiporã emite o presente Parecer que 

resulta da verificação da Declaração de Legalidade nº  emitida pelo 

Conselho Escolar ou Mantenedora da referida Instituição, situada no município de 

Ibiporã-PR  e mantida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

O presente Projeto Político-Pedagógico e Regimento Escolar atende os 

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96, da 

Deliberação n° 02/2018-CP/CEE/PR, da Deliberação 03/2018-CP/CEE/PR que versa 

sobre o Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e Orientações, bem 

como o pedido através  da Instrução Normativa nº 03/2022 . 

Este é o parecer 

Ibiporã, 09/06/2022 

 

Conselho Municipal de Educação de  Ibiporã, PR 

                   ____________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Presidente do Conselho Municipal de 

Educação 

 

* Observação: Entregar o parecer do Conselho Escolar (Anexo III), o Regimento Escolar e o 

PPP para a homologação. 

 

COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROF.ª VERA LUCIA PANSARDI 

CASAGRANDE 
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ANEXO V- Ato de Homologação do Projeto Político-Pedagógico e do 

Regimento Escolar a ser Emitido pela Mantenedora 

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 03/2022 

 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº/  

Secretaria Municipal de Educação 

 

A Secretaria Municipal de Educação, mantenedora do Complexo Municipal 

Educacional Professora Vera Lucia Pansardi Casagrande , no uso das atribuições 

legais conferidas através da Instrução Normativa nº 03/2022 e  Parecer de 

Legalidade  nº ________________. 

 

HOMOLOGA 

 

Art. 1º - O Projeto Político-Pedagógico e Regimento Escolar do Complexo 

Educacional Municipal Professora Vera Lúcia Pansardi Casagrande do município de 

Ibiporã, com a oferta Educação Infantil ao 1º ao 5º ano do ensino Fundamental 

 

Art. 2º - O Projeto Político-Pedagógico e Regimento Escolar homologado por este Ato 

de Homologação entram em vigor a partir do início do ano/período letivo de 

__________, ficando revogado o Ato de Homologação nº___ e disposições em 

contrário. 

 

 

 

Ibiporã, 09/06/2022 

 

______________________________________________________ 

Antonio Prata Neto 

 

COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROF.ª VERA LUCIA PANSARDI 

CASAGRANDE 
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Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

 


