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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Municipal Professora Maria Inês Rodrigues de 

Mello, 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 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 norteiem 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 da Escola Municipal Professora Maria Inês Rodrigues de Mello. 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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1 - INTRODUÇÃO 
 
  “ Nós nos transformamos em nós mesmo através dos outros”. 
                                                                                                       Vygostsky 
 

O projeto Político Pedagógico nasce em função da necessidade de renovação, 

indicando mudança de posturas e atitudes nos vários segmentos que compõe uma 

comunidade educativa buscando exercer uma gestão democrática. 

A própria natureza no processo da educação faz deste projeto pedagógico um 

instrumento fundamental para o desenvolvimento de um trabalho estruturado, com articulação 

entre seus segmentos, visando um objetivo comum o ensinar e o aprender de forma 

significativa. 

Sendo ele um instrumento provisório,  possibilita à instituição, a autonomia de atuar 

dentro das particularidades e necessidades da comunidade atendida e de efetuar alterações 

necessárias, ou seja, pequenos ajustes em um curto espaço de tempo dando condições de 

intervir na melhoria do processo educacional. 

Segundo o artigo 12 da LDB 9.394/96, “ os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua 

proposta pedagógica”. Neste sentido a proposta pedagógica ou projeto político pedagógico da 

escola deve ser elaborado pelo coletivo da instituição de ensino e revista periodicamente. 

Trata-se de um documento de fácil compreensão, sucinto, mas que direciona a 

educação da nossa escola para novo tempo. Um tempo em que queremos voltar a ver os olhos 

dos nossos professores e estudantes brilhando, por desenvolvermos uma educação que venha 

ao encontro dos desejos e necessidades dos nossos professores, e estudantes. Um tempo em 

que queremos juntos olhar para os rumos que a humanidade está tomando e preparar nossos 

estudantes  para viver nesta realidade. Um tempo que exige o desenvolvimento de novas 

competências de novos referenciais para a educação. Enfim, um tempo que pede um novo 

perfil de professores e gestores. Todos esses aspectos integrados e harmonizados mostrarão a 

direção por onde devemos seguir com a formação em nossa comunidade escolar. Queremos 

apresentar coisas úteis para a vida dos estudantes. Essa será a grande revolução e 

transformação da educação . 

Esse Projeto Político Pedagógico é um norte que sempre que necessário terá 

adequações, para melhor atender as necessidades da educação. 
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2 - HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
 
 
     A Escola Municipal Professora Maria Inês Rodrigues de Mello –  Ensino 

Fundamental foi fundada em 1992. Recebeu este nome em homenagem póstuma e 

reconhecimento à professora integrante do quadro da escola, falecida em janeiro de 1992, ano 

em que se deu a municipalização. 

 A  Escola Municipal, atualmente, mantém o Ensino Fundamental de 1º a 5º  

ano, na modalidade regular, com autorização de funcionamento através da Resolução nº 

5177/92, publicada no DOE em 20/01/93, e a Deliberação nº 001/2007 e a Resolução 

001/2007, ambas do CME, publicadas no Jornal Oficial Municipal. Elas renovam a Autorização 

de Funcionamento desta instituição de ensino. No ano de 2008, a referida instituição passou a 

abrigar também a sala de recursos, uma modalidade de atendimento pedagógico desenvolvida 

concomitante ao ensino regular, destinada a alunos matriculados no Ensino Fundamental com 

dificuldades acentuadas de aprendizagem. A sala de recursos teve sua autorização de 

funcionamento através da Resolução nº 014/08 do CME, publicada no Jornal Oficial Municipal. 

 A  Prefeitura do Município de Ibiporã busca, incessantemente, através de 

Secretaria Municipal de Educação, um sistema educacional que seja adequado às reais 

necessidades da população, considerando com prioridade a criança e o adolescente. 

                Tal preocupação tem fundamentado também a direção dos investimentos 

públicos para uma ação social e educacional mais eficiente, que propicie, melhores  condições 

de participação da comunidade num processo de desenvolvimento do Município. A escola, 

embora não seja o único elemento transformador da realidade a social, política e econômica é 

um dos agentes que atuam no processo e deve visar a formação do homem livre, participante e 

crítico. Portanto, o trabalho educacional da Rede Municipal de Ensino visa o encaminhamento 

da criança para a autonomia- “ o aprender fazendo”, o estabelecimento solidária e cooperativa, 

favorecendo a integração grupal sempre com a presença do educador que, na orientação do 

processo terá compromisso com uma prática coerente e transformadora. 
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3 – IDENTIFICAÇÃO  DA INSTITUIÇÃO  DE ENSINO 
       
 
 
3.1 – Denominação completa do estabelecimento 
 
Escola Municipal Professora Maria Inês Rodrigues de Mello - Ensino Fundamental 
 
 
3.2 – Endereço 
 
Avenida Dezenove de Dezembro, 1550, Conjunto Habitacional Miguel Antico 
CEP: 86.200-000 
 
 
3.3 – Dados telefônicos para contato 
 
(43) 3178-0258 
 
 
3.4 – Município 
 
Ibiporã 
 
3.5 – Endereço eletrônico 
 
escola.mariaines@ibipora.pr.gov.br 
 
 
 
 
3.6 – Nomenclatura completa da entidade mantenedora 
 
Prefeitura Municipal de Ibiporã 
 
 
3.7-Símbolos Oficiais 
 
 Logo da Escola, Bandeira de Ibiporã, Bandeira do Paraná, Bandeira do Brasil. 
 
3.8- Horário de Funcionamento: 
 
Matutino- 7:30 às 11:30; 
 
Vespertino-13:00 às 17:00 
 
 
 
 
 
 

mailto:escola.mariaines@ibipora.pr.gov.br
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4.CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

   

 A Escola Municipal Professora Maria Inês Rodrigues de Mello- Ensino 

Fundamental, hoje encontra-se com um total de 303 alunos matriculados. 

 A instituição possui: 

- Administrativo, com 04 salas (direção, coordenação, secretaria e sala dos professores) 

 

- 01 Cozinha e refeitório 

- 01 Sala de arquivo;  

- 01 Depósito de mantimentos; 

- 01 Biblioteca; 

- 08 Salas de aula: 

- 02 Depósitos para material de limpeza; 

- Banheiro infantil feminino ( 04 sanitários ); 

- Banheiro infantil masculino (04 sanitários); 

- 02  Banheiros para professores;  

- 02 Banheiros para funcionários; 

- 01 Laboratório de informática 

- 02 Depósitos de materiais de Educação Física 

- Pátio 

- 01 Quadra coberta que usamos junto com a comunidade do bairro. (cedido). 
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4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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4.1.1 CARACTERIZAÇÃO DE CADA SETOR 

 

               Contamos com oito salas de aula, espaço destinado à apresentação e discussão dos 

saberes historicamente construídos. 

               Temos o espaço da biblioteca, espaço destinado ao contato com saberes clássicos 

das ciências e da literatura, buscados pelos professores e alunos em forma de pesquisa. 

               A cozinha local destinado ao preparo da alimentação e, portanto, essencial às boas 

condições de permanência na escola. 

               O refeitório, espaço destinado a alimentação dos alunos, local propício para a 

manutenção das condições físicas dos mesmos. 

               Sala de direção, local destinado a acompanhar todo o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem dos alunos. 

             Secretaria, onde acontece todo o processo de escrituração da vida escolar dos alunos. 

              Coordenação pedagógica, local em que é ofertado às professoras o assessoramento 

pedagógico necessário para que possam planejar e replanejar os seus procedimentos 

metodológicos, que as levarão a atingirem os objetivos por elas propostos e consonantes com 

este PPP. 

              Sala dos professores, local este onde os docentes realizam suas horas-atividades, 

pesquisando e elaborando materiais de trabalho, objetivando levar os alunos saberes 

historicamente construídos. 

              O pátio coberto se estende por duas laterais do prédio, sendo bastante estimulador, 

uma vez que possui jogos diversos e amarelinhas. É o espaço utilizado pelos alunos para o 

período de atividades livres. 

              Laboratórios de informática, onde os alunos recebem informações básicas sobre a 

informática e a utilizam como instrumento de apoio às disciplinas e aos conteúdos 

desenvolvidos. Sua função encontra-se, também, na preparação dos alunos para uma 

sociedade informatizada, moderna. 

              Laboratório de Ciências, onde os alunos vivenciam o processo de investigação 

científica, compreendem conceitos básicos, manipulam materiais, objetos e instrumentos para 

desenvolverem a capacidade de resolver problemas. 

Ginásio de Esportes, local cedido pela Secretaria de Esportes, destinado às aulas de Educação 

Física e demais atividades recreativas que visam a formação completa do ser humano. 

Temos dois banheiros com subdivisões, dois para funcionários e dois banheiros 

administrativos, utilizados para as necessidades fisiológicas e higiene, necessárias durante o 

tempo escolar. 
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4.2  ESTRUTURA PEDAGÓGICA 
 

 

A Escola Municipal Professora Maria Inês Rodrigues De Mello – Ensino 

Fundamental, conta com 311 alunos matriculados no ensino regular e 08 salas de 

aula, sendo uma de Classe Especial . O horário de atendimento no período da 

manhã funciona das 7h30 às 11h30 e no período vespertino das 13h00 às 17h00. 

Contamos  com os seguintes  espaços: 

 

Espaços 
Físicos 

Quantidade Funções Pedagógicas 

Salas de aula 08 Espaço organizado com lousa, carteiras, cadeiras, armários 

para atendimento aos alunos (transmissão de 

conhecimentos e realização de atividades/conhecimento). 

Sala de 
Informática 

01 Espaço organizado com mesas e cadeiras. O espaço é utilizado 

para pesquisas na internet e promoção de cultura. 

Sala dos 
professores 

01 Espaço organizado com armários, mesas, prateleiras. O 

espaço é utilizado para preparação de aulas e organização 

dos materiais. 

Secretaria 01 Espaço organizado com mesas, armários, cadeiras, 

computadores, arquivos ativos, utilizado ao atendimento aos 

pais, documentação escolar e atendimento pedagógico. 

Direção/coorde
nação 

02 Espaço organizado com mesa, armários, cadeiras. Utilizado 

para reuniões, atendimento individual aos pais/responsáveis, 

professores e funcionários e alunos. 
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QUESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA INCLUSÃO 

 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 A ESTRUTURA DISCIPLINAR E A INTEGRAÇÃO CURRICULAR 

4.2.1 – OFERTAS DE ENSINO 

O estabelecimento de ensino oferta: 

I – Ensino Fundamental; 

II – Educação Especial na modalidade Classe Especial.  

 

A constituição Brasileira define que o acesso ao ensino fundamental é obrigatório, 

gratuito e direito público subjetivo: o não oferecimento pelo Pode Público e sua oferta 

irregular implica responsabilidade de autoridade competente. O artigo 208 da Constituição 

preconiza ainda a garantia da sua oferta, inclusiva e para todos os que não tiveram acesso 

na idade própria. É básico da formação do cidadão de acordo com Lei n° 9394/96, artigo 32, 

e portanto é prioridade oferecê-la a toda população.  

O Ensino Fundamental I tem duração de 5 anos, sendo a matrícula obrigatória para 

todas as crianças com idade entre 06  e  10 anos. A obrigatoriedade da matrícula nessa faixa 

etária implica na responsabilidade conjunta dos pais e /ou responsáveis pela matrícula dos 

filhos, do Estado pela garantia de vaga nas Escolas Públicas e da sociedade por fazer valer 

a própria obrigatoriedade.  

Em Ibiporã, o Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano é ofertado pelo sistema municipal 

de educação em 14 estabelecimentos de ensino .  

O ano letivo é distribuído em 200 dias de trabalho efetivo com os alunos, totalizando 

800 horas anuais, conforme legislação vigente.  
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4.3 FORMAS DE INGRESSO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

               O regime da oferta da Educação Básica é de forma presencial, com a 
seguinte organização: 

I- Por anos nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

II- Por serviços e apoio especializado, na modalidade de Educação Especial. 

 

 

               A matrícula é o ato formal que vincula o aluno ao estabelecimento de  

ensino, conferindo-lhe a condição de aluno. 

               O estabelecimento de ensino assegura matrícula inicial ou em curso, 

conforme normas estabelecidas na legislação em vigor e nas instruções da Secretaria 

Municipal de Educação. 

         No ato da matrícula, os pais ou responsáveis tomarão conhecimento das 

disposições gerais do Estabelecimento. 

 

                As matrículas de alunos em qualquer série/ano desde a educação infantil ao 

ensino fundamental deve partir da Secretaria Municipal de Educação obedecendo aos 

critérios adotados por ela através do georreferenciamento, existência de vagas, fila de 

espera e atendendo rigorosamente o número de alunos estabelecidos por lei dentro da 

sala de aula, não cabendo a instituição de ensino formalizar verbalmente ou por escrito 

a existência de vaga.  
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4.4.1 ESPAÇO FÍSICO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

                Dentro do espaço físico da escola, a mesma realiza os projetos específicos 

da Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã, que têm como objetivos proporcionar 

aos alunos, distintos conhecimentos interdisciplinares, trabalhando a pluralidade de 

diversos temas, visando formação plena, onde esses se tornam seres pensantes 

capazes de utilizar as habilidades aprendidas. 

                Trabalhar com projetos propicia grandes benefícios para os estudantes, pois 

os mesmos podem participar ativamente do processo de aprendizagem, estimulando a 

capacidade do cooperativismo e consequentemente a melhora do seu desempenho 

escolar, tendo em vista que podem viver situações e ações concretas, proporcionando 

experiências significativas tanto para docentes quanto para discentes. 

                Considerando os Projetos existentes na Secretaria Municipal de Ibiporã, a 

nossa instituição participa; 

 PROERD – Resistência às Drogas e Violência; 

 SEBRAE – Empreendedorismo e Educação Financeira na Escola; 

 AGRINHO – Relações entre o Campo e a Cidade; 

 PUFV – Programa União Faz a Vida – Educação Financeira na Ponta do Lápis; 

 ESCOLA  DE TRÂNSITO – Programa Prática Educativa no Trânsito 
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4.5 REGIMENTO INTERNO 

 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 
 O estabelecimento de ensino funciona em período parcial das 7h30 às 11h30 e, das 
13h00 às 17h00. 
 
 A entrada e a saída do aluno após o horário regular, terá tolerância de 15 minutos com 
autorização da direção e registro realizado pelo auxiliar administrativo. 
 
  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.  
 
I. advertência verbal; 
II.advertência por escrito; 
III.formalizar o caso ao Conselho Tutelar. 
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DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E AÇÕES EDUCATIVAS PEDAGÓGICAS 
E DISCIPLINARES DOS ALUNOS 

 
SEÇÃO I 

DOS DIREITOS 
 
 Constituem-se direitos dos alunos, com observância dos dispositivos constitucionais 
da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, da Lei nº 
9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Decreto Lei nº 1.044/69 
e Lei nº 6.202/75: 
 
- tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e do Regulamento 

Interno do estabelecimento de ensino, no ato da matrícula; 

-. ter assegurado que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função de efetivar o 

processo de ensino e aprendizagem; 

-. ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e 

permanência no estabelecimento de ensino; 

- ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação; 

- solicitar orientação dos diversos setores do estabelecimento de ensino; 

- utilizar os serviços, as dependências escolares e os recursos materiais da escola, de 

acordo com as normas estabelecidas nos Regulamentos Internos; 

-. participar das aulas e das demais atividades escolares; 

- ter assegurada a prática, facultativa, da Educação Física, nos casos previstos em lei; 

- ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício de 

suas funções e atualizados em suas áreas de conhecimento; 

- ter acesso a todos os conteúdos previstos na Proposta Pedagógica Curricular do 

estabelecimento de ensino; 

- participar de forma representativa na construção, acompanhamento e avaliação do 

Projeto Político-Pedagógico da escola; 

- ser informado sobre o Sistema de Avaliação do estabelecimento de ensino; 

-. tomar conhecimento do seu aproveitamento escolar e de sua frequência, no decorrer 

do processo de ensino e aprendizagem; 

- solicitar, por meio de pais ou responsáveis, quando criança ou adolescente, revisão 

do aproveitamento escolar dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a partir da 

divulgação do mesmo; 

- ter assegurado o direito à recuperação de estudos, no decorrer do ano letivo, 

mediante metodologias  diferenciadas que possibilitem sua aprendizagem; 

- contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, ao 

Conselho Escolar e ao Sistema Municipal de Educação; 

- requerer transferência, quando maior, ou através dos pais ou responsáveis, quando 

menor; 

- ter reposição das aulas quando da ausência do professor; 

- solicitar os procedimentos didático-pedagógicos previstos na legislação vigente e 
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normatizados pelo Sistema Municipal de Ensino; 

- sugerir, aos diversos setores de serviços do estabelecimento de ensino, ações que 

viabilizem melhor funcionamento das atividades; 

- ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado como representante no Conselho 

Escolar e associações afins, quando maior; 

- realizar as atividades avaliativas, em caso de falta às aulas, mediante justificativa 

aceitável e comprovada e/ou atestado médico; 

-. receber atendimento de regime de exercícios domiciliares, com acompanhamento da 

escola sempre que compatível com seu estado de saúde e mediante laudo médico, 

como forma de compensação da ausência às aulas, quando impossibilitado de 

frequentar a escola por motivo de enfermidade ou gestação; 

- receber atendimento educacional hospitalar, quando impossibilitado de frequentar a 

escola por motivos de enfermidade, em virtude de situação de internamento hospitalar. 

 

 

SEÇÃO II 
DOS DEVERES 

 
  São deveres dos alunos: 
 
- manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar; 

- realizar as tarefas escolares definidas pelos docentes; 

- atender às determinações dos diversos setores do estabelecimento de ensino, nos 

respectivos âmbitos de competência; 

- participar de todas as atividades curriculares programadas e desenvolvidas pelo 

estabelecimento de ensino; 

- comparecer às reuniões do Conselho Escolar, quando membro representante do seu 

segmento; 

- cooperar na manutenção da higiene e na conservação das instalações escolares; 

-. compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio da 

escola, quando comprovada a sua autoria; 

-. cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino; 

- providenciar e dispor, sempre que possível, do material solicitado e necessário ao 

desenvolvimento das atividades escolares; 

-  tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e colegas; 

- comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos gerais, 

sempre que lhe for solicitado; 

-  comparecer pontualmente à aulas e demais atividades escolares; 

-  manter-se em sala durante o período das aulas; 

-  apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas; 

-  comunicar qualquer irregularidade de que tiver conhecimento ao setor competente; 

-  apresentar justificativa dos pais ou responsáveis, quando criança ou adolescente, 

para poder entrar após o horário de início das aulas; 
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- apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis, quando 

criança ou adolescente, em caso de falta às aulas; 

-. requerer, através de seu responsável, de forma escrita, em no máximo 48 horas, a 

aplicação de avaliações perdidas, apresentando justificativas que, quando não 

garantidas em legislação, serão analisadas e deferidas ou indeferidas pela direção;  

- responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e os 

pertencentes à biblioteca escolar; 

- observar os critérios estabelecidos na organização do horário semanal, deslocando-

se para as atividades e locais determinados, dentro do prazo estabelecido para o seu 

deslocamento; 

- respeitar o professor em sala de aula, observando as normas e critérios 

estabelecidos; 

-. cumprir as disposições do Regimento Escolar e outras normas estipuladas por seus 

superiores hierárquicos no que lhe couber. 

 
 

SEÇÃO III 
DAS PROIBIÇÕES,DAS AÇÕES EDUCATIVAS,PEDAGÓGICAS E DISCIPLINARES 

 
 O aluno que deixar de cumprir ou transgredir de alguma forma as        disposições 
contidas no Regimento Escolar ou as normas emanadas de seus superiores ficará 
sujeito às seguintes ações: 
 

PROIBIÇÕES LEVES 
 

- tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o andamento 

das atividades escolares; 

- ocupar-se, durante a aula, de atividades contrárias ao processo pedagógico; 

- trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao estudo; 

- convidar ou receber pessoas estranhas, durante o período de aula, sem prévia 

autorização da diretora do estabelecimento de ensino ou do professor responsável; 

- promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou campanhas 

de natureza comercial, no ambiente escolar, sem prévia autorização da direção. 

- comparecer à instituição de ensino sem o devido uniforme escolar. 

- deixar de levar os materiais didáticos pedagógicos necessários para a aula do dia; 

- deixar de realizar tarefas de casa e atividades pedagógicas que forem solicitadas 

diariamente pelo professor; 

- chegar atrasado ou adentrar no estabelecimento de ensino, após o início das 

aulas, sem justificativa dos pais ou responsáveis. 
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SANÇÕES 
 

O aluno que deixar de cumprir com suas obrigações ou transgredir  as regras 
contidas neste documento ficará sujeito às seguinte sanções:  
 

- advertência verbal; 

- advertência por escrito, notificado em livro de ocorrência com envio de cópia aos 

pais ou responsáveis; 

-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. 

- 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 à Secretaria Municipal de Educação, a qual receberá a 

noticia do fato juntamente com a documentação existente; 

- após análise dos fatos a Secretaria Municipal de Educação, convocará os pais 

para comunicação das medidas a serem tomadas; 

- em havendo necessidade, a Secretaria Municipal de Educação encaminhará o 

fato ao Conselho Tutelar, juntamente com os documentos atinentes ao caso. 

 
 

PROIBIÇÕES MÉDIAS 
 

Ao aluno é vedado: 
 

- ausentar-se do estabelecimento de ensino durante o período de aula sem prévia 

autorização da direção da escola; 

- entrar e sair da sala de aula, sem a prévia autorização do professor responsável; 

- comparecer às aulas embriagado ou com sintomas de ingestão e/ou uso de 

substância química/entorpecente; 

- utilizar-se de aparelhos eletrônicos que não estejam vinculados ao processo de 

ensino e aprendizagem; 

 
SANÇÕES 

 
      O aluno que deixar de cumprir com suas obrigações ou transgredir as regras 
contidas neste documento ficará sujeito às seguinte sanções: 
 

- advertência por escrito, notificado em livro de ocorrência com envio de cópia aos 

pais ou responsáveis; 

- 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. 

- tomadas todas as medidas por parte da escola, havendo reincidência, a diretora 
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da instituição  convocará reunião com os pais ou responsáveis para informá-los do 

encaminhamento do caso à Secretaria Municipal de Educação, a qual receberá a 

noticia do fato juntamente com a documentação existente; 

- após análise dos fatos a Secretaria Municipal de Educação, convocará os pais 

para comunicação das medidas a serem tomadas; 

- em havendo necessidade, a Secretaria Municipal de Educação encaminhará o 

fato ao Conselho Tutelar, juntamente com os documentos atinentes ao caso. 

 
PROIBIÇÕES GRAVES 

 
        Ao aluno é vedado: 
 

- retirar ou utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer 

documento ou material pertencente a unidade escolar; 

- expor colegas, funcionários, professores ou outras pessoas a situações 

constrangedoras ou vexatórias no âmbito escolar; 

- discriminar, ou usar de violência física ou moral com colegas, professores e 

demais funcionários da unidade escolar; 

- a prática do bullyng, e de outras formas de constrangimentos verbais imitativos 

e mímicos; 

- consumir, portar ou manusear qualquer tipo de drogas lícitas e ilícitas nas 

dependências da unidade escolar;  

- danificar os bens patrimoniais da unidade escolar, ou do município, bem como, 

pertences de seus colegas, funcionários e professores; 

- portar qualquer tipo de arma, e/ou instrumentos que possam colocar em risco 

sua própria integridade física ou de terceiros; 

- divulgar, por qualquer meio de publicidade (internet, redes sociais por ex.), 

ações que gerem constrangimento, ofensa, ou que denigram a imagem e o bom 

conceito de terceiros ou da própria escola.  

- descumprir com o disposto no artigo 2º e seguintes, da Lei 16.239 – 29 de 

setembro de 2009. 

 

 
 
 
 
 

SANÇÕES 
 

O aluno que deixar de cumprir com suas obrigações ou transgredir as regras contidas 
neste documento ficará sujeito as seguintes sanções: 
 
 -convocação dos pais ou responsáveis para ciência dos fatos, e assinatura de Termo 

de Advertência junto à equipe pedagógica. 
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- advertência por escrito, notificado em livro de ocorrência com entrega de cópia aos 

pais ou responsáveis; 

- registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia, para providências, caso o aluno seja 

maior de 12 (doze) anos, e esteja envolvido em ameaças ou situação de violência física 

ou moral.  

- sendo o aluno menor de 12 (doze) anos, acionar o Conselho Tutelar. 

 

Todas as ações disciplinares previstas no Regimento Escolar serão devidamente 

registradas em Ata e apresentadas aos responsáveis e demais órgãos competentes 

para ciência das ações tomadas. 

 

Em caso de bullyng, além do trabalho de prevenção realizado pela instituição, a equipe 

da escola deverá acionar pais, Conselho Tutelar e Conselho da Criança e do 

Adolescente. 

 

Em caso de maior gravidade ou, ainda, de reincidência, a direção do estabelecimento 

de ensino levará a situação ao conhecimento de órgãos superiores. 

 

 
CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 

SEÇÃO I 
DOS DIREITOS 

 
Os pais ou responsáveis, além dos direitos outorgados por toda a legislação aplicável, 
têm ainda as seguintes prerrogativas: 
 
- serem respeitados na condição de pais ou responsáveis, interessados no processo 

educacional desenvolvido no estabelecimento de ensino; 

- participar das discussões da elaboração e implementação do Projeto Político-

Pedagógico do estabelecimento de ensino; 

- sugerir, aos diversos setores do estabelecimento de ensino, ações que viabilizem 

melhor funcionamento das atividades; 

-  ter conhecimento efetivo do Projeto Político-Pedagógico da escola e das disposições 

contidas neste Regimento; 

-  ser informado sobre o Sistema de Avaliação do estabelecimento de ensino; 

- ser informado, no decorrer do ano letivo, sobre a frequência e rendimento escolar 

obtido pelo aluno; 

-  ter acesso ao Calendário Escolar do estabelecimento de ensino; 

-  assegurar autonomia na definição dos seus representantes no Conselho Escolar; 

-  contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores: 

Conselho Escolar e Sistema Municipal de Educação; 
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-  ter garantido o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a 

permanência do aluno no estabelecimento de ensino; 

- ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado representante no Conselho Escolar e 

associações afins; 

- participar de associações e/ou agremiações afins; 

 - representar e/ou ser representado, na condição de segmento, no Conselho Escolar. 

  

 
SEÇÃO II 

DOS DEVERES 
 
Aos pais ou responsáveis, além de outras atribuições legais, compete: 
 
- matricular o aluno no estabelecimento de ensino, de acordo com a legislação vigente; 

- exigir que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função; 

- manter relações cooperativas no âmbito escolar; 

- assumir junto à escola ações de co-responsabilidade que assegurem a formação 

educativa do aluno; 

- propiciar condições para o comparecimento e a permanência do aluno no 

estabelecimento de ensino; 

- respeitar os horários estabelecidos pelo estabelecimento de ensino para o bom 

andamento das atividades escolares; 

- requerer transferência quando responsável pelo aluno menor;  

- identificar-se na secretaria do estabelecimento de ensino, para que seja encaminhado 

ao setor competente, o qual tomará as devidas providências; 

- cabe aos pais atender prontamente ao chamado da escola comparecendo ou 

encaminhando um responsável, quando imprevisivelmente, a criança apresentar 

complicações de saúde no período de aula;  

- no caso de doenças contagiosas como: sarnas, conjuntivite, catapora, gripe, 

pediculose (piolho), virose, etc, não encaminhar a criança, justificando a falta 

imediatamente  para a escola;  

- até o período de completo restabelecimento da saúde, a criança  deverá permanecer 

sob os cuidados da família;   

- comparecer às reuniões e demais convocações do setor pedagógico e administrativo 

da escola, sempre que se fizer necessário;  

- comparecer às reuniões do Conselho Escolar de que, por força do Regimento 

Escolar, for membro inerente; 

- acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno pelo qual é responsável; 

- encaminhar e acompanhar o aluno pelo qual é responsável aos atendimentos 

especializados solicitados pela escola e ofertados pelas instituições públicas; 

- respeitar e fazer cumprir as decisões tomadas nas assembléias de pais ou 

responsáveis para as quais for convocado; 
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- cumprir as disposições do Regimento Escolar e outras normas estipuladas por órgãos 

competentes, no que lhe couber. 

 

 
SEÇÃO III 

DAS PROIBIÇÕES 
 
Aos pais ou responsáveis é vedado: 
 
- tomar decisões individuais que venham a prejudicar o desenvolvimento escolar do 

aluno pelo qual é responsável, no âmbito do estabelecimento de ensino; 

- interferir no trabalho dos docentes, entrando em sala de aula sem a permissão do 

setor competente; 

- retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer documento 

ou material pertencente ao estabelecimento de ensino; 

- desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive o aluno pelo qual é 

responsável, discriminando-o, usando de violência simbólica, agredindo-o fisicamente 

e/ou verbalmente, no ambiente escolar; 

- expor o aluno pelo qual é responsável, funcionário, professor ou qualquer pessoa da 

comunidade a situações constrangedoras; 

- Retirar o aluno do estabelecimento de ensino, sem autorização da direção; 

- divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam direta ou 

indiretamente o nome do estabelecimento de ensino, sem prévia autorização da 

direção e/ou do Conselho Escolar; 

- promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de 

qualquer natureza, em nome do estabelecimento de ensino sem a prévia autorização 

da direção; 

- comparecer a reuniões ou eventos da escola embriagado ou com sintomas de 

ingestão e/ou uso de substâncias químicas tóxicas; 

-  fumar nas dependências ou ao redor do estabelecimento. 

 

                                         SANÇÕES 

 Os pais que deixarem de cumprir com os deveres dispostos neste Regimento, 
esgotadas as medidas, cabíveis pela escola serão encaminhados para o Conselho 
Tutelar para tomadas de medidas. 
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5. ANÁLISE DA REALIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA INÊS 

RODRIGUES DE MELLO DE ACORDO COM A FICHA LESETE 
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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 perpassaram 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 

comum 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 necessário. 

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 
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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 PRECURSORES PAPEL DO 
PROFESSOR 

RELEVÂNCIA 

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 
conhecimentos 
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. 
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➔ 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 
capazes. 
-A aprendizagem é 
o motor do 
desenvolvimento. 
 

  

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. 
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6.2 CURRÍCULO E GESTÃO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR  
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 6.2.1 O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO  

 

O trabalho dentro do princípio educativo esta afirmação remete as relações 

existentes entre o trabalho e a educação, afirmando sobre o caráter formativo do 

trabalho e da educação como ação humanizadora por meio do desenvolvimento de 

todas as potencialidades do ser humano.   

Todas as ações que promovam a melhoria do processo de ensino aprendizagem 

sempre estarão alinhadas a realização de um bom trabalho, de todas as parte que 

compõem a comunidade escolar. Quando família e escola realizam suas funções o 

trabalho educativo flui com mais qualidade, havendo então a melhoria do ensino. 

 

 

 

6.3.2 O PAPEL DA ESCOLA E OS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO  

 

 
                O papel da escola é socializar o conhecimento, seu dever é atuar na 

formação moral dos alunos. É essa soma de esforços que promove o pleno 

desenvolvimento do indivíduo como cidadão .A  escola é o lugar onde o aluno deverá 

encontrar os meios de se preparar para realizar seu projetos de vida, a qualidade de 

ensino é portanto condição necessária tanto na sua formação intelectual quanto 

moral, sem formação de qualidade a criança poderá ver seus projetos frustrados no 

futuro. 

 O papel fundamental da escola é possibilitar a melhoria da qualidade de 

ensino, de modo que se permita aos alunos “ a aquisição dos instrumentos que 

possibilitam o acesso ao saber elaborado ( a ciências ), bem como aos rudimentos 

destes saber. “ ( Saviani, 2000, p.15 ). 

 A escola por sua vez tem objetivos Específicos que são: 

- Ampliar as condições para que o aluno compreenda melhor os meios  natural e 

social; 

- Contribuir de forma afirmativa para a prática social dos educandos; 

- Ampliar condições para que o aluno compreenda melhor a leitura, a escrita e os 

cálculos; 
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- Explorar a gama múltipla de possibilidades educativas das atividades físicas e social 

do aluno; 

- Dar subsídio ao aluno para uma ação transformadora no ensino e na aprendizagem 

de arte; 

- Ofertar um atendimento diferenciado ao aluno de classe especial, trabalhando as 

necessidades específicas inerentes a própria deficiência que surgirem no processo de 

ensino aprendizagem, através de técnicas e recursos especiais; 

- Proporcionar ao aluno a utilização do computador como instrumento de apoio ás 

matérias e ao conteúdos trabalhados e, prepará-los para uma sociedade 

informatizada; 

- Promover aprendizagem significativas com os estudantes; 

- Focar no desenvolvimento das competências;  

- Promover aulas diferenciadas e currículo flexível: buscar metodologias e recursos 

para facilitar a aprendizagem; 

- Promover aprendizagem significativas com os estudantes; 

- Interdisciplinaridade: integrar as diferentes situações de inter-relação entre duas ou 

mais disciplinas e ou objetos de estudo; 

- Vivências sociais e relações interpessoais: proporcionar momentos de interação 

visando refletir sobre a relação com o puto, exercitando a empatia. 

- Habilidades e desenvolvimento empreendedor: desenvolver indivíduos criativos, 

inovadores, arrojados que estabelecem estratégias que vão delinear o futuro. 
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6.3.3 A ESTRUTURA DISCIPLINAR E A INTEGRAÇÃO CURRICULAR  

 

A estrutura disciplinar é organizada com  7 horas aulas diárias, durante 200 

dias letivos, a semana de aula é organizada com as disciplinas de Matemática, Língua 

Portuguesa, Ciências, Educação Física, Arte, Lingua Inglesa no período matutino. No 

período vespertino termos as disciplinas de História, Geografia, Lingua 

Portuguesa(reforço), Matemática(reforço), Informática, Ensino Religioso, Projetos da 

SME. 

As disciplinas são organizadas dentro da semana, respeitando a seguinte 

quantidade de horas aula: 5h Língua Portuguesa, 5h Matemática, 2h Artes, 2h 

Educação Física, 2h Inglês, 2h Ciências, 2h História, 2h Geografia, 1h Ensino 

Religioso, 2h Língua Portuguesa (reforço), 2h Matemática (reforço), 1h Projetos da 

SME.    

                  Seguindo o modelo abaixo, que é adequado a cada turma mediante a 

necessidade da adequações referentes as disciplinas de Artes, Educação Física e 

Inglês.  
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ANO 1º - TURMA – A - MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS MATEMÁTICA GEOGRAFIA PORTUGUÊS 

08:25 – 09:20 EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS MATEMÁTICA GEOGRAFIA PORTUGUÊS 

09:40 – 10:35 ARTE PORTUGUÊS CIÊNCIAS HISTÓRIA MATEMÁTICA 

10:35 – 11:30 ARTE PORTUGUÊS CIÊNCIAS HISTÓRIA MATEMÁTICA 

Professor Regente : Ivete Bonfim Ledo Pinto 

Professor de Arte: Natália Heloisy Pequeno Pires 

Professor de Educação Célia Rosa da Silva Sampaio 

Professor de Inglês: Patrícia de Fátima Ferreira  Gaion 

 

 

 

 
 

 

6.4  A QUESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA INCLUSÃO 
 
 
 O desafio da inclusão educacional possibilita repensar e reestruturar políticas e 

estratégias educativas, de modo a não apenas criar oportunidades efetivas de acesso 

para crianças e adolescentes com necessidades educacionais, mas, sobretudo, 

garantir condições indispensáveis para que possam manter-se na escola e aprender.  

 Para prever a realização de uma escola de qualidade, que acolha todas as 

crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas e outras, não é tarefa fácil e nem depende apenas da 

convicção e do compromisso técnico e político de governantes mas de pais, familiares, 

professores e profissionais comprometidos, enfim, de todos os membros da sociedade, 

como prevê a legislação vigente. 

 O processo de inclusão educacional exige planejamento e mudança sistêmicas, 

político-administrativa, na gestão educacional, que envolvem desde a alocação de 

recursos governamentais até a flexibilização curricular que ocorre em sala de aula.  
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 Não é possível esperar que os requisitos necessários para a efetivação deste 

processo se concretize, pois, envolve muitas decisões e finanças, .Contudo, não há de 

se esperar que se transforme em realidade num passe de mágica, pois é um processo 

lento, mas que precisa acontecer. 

 Este processo de inclusão, “ tem como política pública, resgatar valores 

humanos de solidariedade, de colaboração e sobretudo, de assegurar o direito à 

igualdade de direitos que por séculos foram negados a grupos de pessoas  

( discriminadas), pelas inúmeras contingências históricas...” ( Diretrizes Curriculares da 

Educação Especial para a construção de currículos inclusivos ). 

 Segundo a política inclusiva, pode-se afirmar que a cidadania que se busca para 

todas as pessoas apresentando elas, deficiência ou não, sustenta-se na possibilidade 

de acesso e participação plenos na relações sociais. Diante disso, o profissional 

envolvido e comprometido, busca formar um cidadão crítico, ético, político e solidário, 

dentro, é claro, de suas capacidades. 

 
 
 
 
 
6.4.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

 Independente qualquer limitação, a criança deve frequentar a escola e ter 

acesso a tudo que é disponibilizado regularmente às outras crianças, outro princípio 

dessa educação inclusiva é que toda pessoa é capaz de aprender, e que os princípios 

básicos do ensino e finalidades da educação são: 

- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, vedada qualquer 

forma de discriminação e segregação; 

- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, etc; 

- Respeito a liberdade e apreço a tolerância; 

- Coexistência de instituição públicas e privadas de ensino; 

- Asseguramento de uma educação de qualidade a todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais, em todas as etapas da Educação Básica, oferecendo apoio, 

complementação, suplementação dos serviços educacionais regulares. 

 Para realizar um bom trabalho de inclusão em sala de aula devemos; 
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- Estabelecer critérios de inclusão; 

- Desenvolver trabalhos coletivos; 

- Determinar estratégias de cooperação; 

- Realizar adaptações necessárias; 

- Envolver a família; 

- Apostar no uso da tecnologia; 

- Criar atividades que envolvam todos os estudantes; 

- Investir em acessibilidade.  

 

 

 
 
6.5  CONCEPÇÃO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

               Nas palavras do educador Paulo Freire “não existe ensino sem 

aprendizagem”. Para ele e vários educadores contemporâneos, “educar alguém é um 

processo dialógico, um intercâmbio constante. Nessa relação de ensino-aprendizagem, 

educador e educando trocam de papéis o tempo inteiro: o educando aprende ao passo 

que ensina e o educador ensina e aprende com o outro”. 

               A ação educativa acontece na relação educador e educando, mas é permeada 

pelo desejo incessante que aguça a curiosidade, que traz a dinâmica de aprender com 

significado, em que o educador saiba o que vai ensinar e, portanto, estimula o aluno a 

perguntar, a conhecer. Para Paulo Freire, “o papel do professor e da professora é ajudar 

o aluno e a aluna a descobrirem que dentro das dificuldades há um momento de prazer, 

de alegria” (2003, p. 52). Ainda de acordo com Paulo Freire, “O educador ou educadora 

como um intelectual tem que intervir. Não pode ser um mero facilitador” (2003, p. 177). 

               Portanto é preciso ter o entendimento que o ensino-aprendizagem envolve um 

complexo processo de elaboração de hipóteses sobre a representação linguística e se 

dá com o uso efetivo, respeitando os níveis pelos quais passam os sujeitos que aprende, 

deixando de ser um ato mecânico e sendo um ato ativo. Onde aquele que aprende 

reflete e age sobre a linguagem oral e escrita. 

Nesta perspectiva, a relação de ensino-aprendizagem promove o 
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diálogo entre o conteúdo curricular e os conteúdos únicos, compostos pelas 

vivências, histórias e individualidade de cada um que circula pelos territórios 

educativos, sejam estes dentro ou fora da escola. 

 

O processo ensino-aprendizagem faz com que nosso educando entre em 

contato com as mais variadas práticas de uso da língua oral e escrita. Sendo de apelos 

do mundo letrado para que se faça o domínio e uso da língua em situações 

significativas do cotidiano, reforçando assim a verdadeira condição para a 

sobrevivência e a conquista da cidadania. 

 
 
 

 6.6 CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 

  

Tendo como base a Instrução normativa nº02/2022 que trata da avaliação dentro 

do Sistema Municipal de Educação a mesma indica a realização de avaliação 

diagnóstica da rede municipal, realizada no inicio do ano letivo, sendo organizada em 

duas etapas, 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; 

Esta avaliação terá seus dados computados, transformados em estatísticas, para 

que possamos ter uma visão ampla da turma e também geral da rede municipal. 

A mesma instrução normativa regulamenta as avaliações bimestrais que deverão 

ocorrer por disciplinas, 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 – Maxi 

(adquirido pelo Município). Na disciplina de inglês, caberá ao professor da disciplina a 

elaboração da primeira avaliação. 

A normativa também retrata sobre 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 essa avaliação serão de acordo com 
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o planejamento trabalhado em cada semestre. Para essa Avaliação de Recuperação 

Semestral, aplicar-se-á apenas uma avaliação no valor de 10,0 pontos. Respeitando 

todas as disciplinas que o aluno necessitar, havendo uma avaliação para cada 

disciplina 
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7- PROPOSIÇÃO DE AÇÕES – METAS 

 

DIMENSÃO FRENTES  
DE ATUAÇÃO 

OBJETIVO O QUE 
QUEREMO S 
ALCANÇAR 
? 

META QYA PRAZO 

EM QUANTO 
TEMPO? 

AÇÕES  

O QUE FAZER     ONDE 
QUEREMOS? 

DETALAHMEN TOS DAS AÇÕES 

COMO DESENVOLVE R ESSAS 

AÇÕES? 

RESPONSÁ VEL 
QUEM IRÁ 
EXECUTAR? 

Redução de  
reprovação 

Alunos 

faltosos 

- Presença dos 
alunos na escola. 

- Maior rendimento 

na aprendizage m. 

- Máximo 
de 
frequência 

- Que os 
alunos 
alcancem o 
aprendizado 
suficiente para 
avançar de ano 

/serie. 

- Durante o 
ano letivo. 

- O 
necessário para 
superar as 
dificuldades 

-Conscientizando os 
alunos. 

- Reuniões com os pais, 
família; 

- Momentos de leitura. 

- Contação de 

histórias. 

- Reforço Escolar. 

- Aulas mais atraentes, 
diversificadas. 

- Atividades  extraclasse 

- Trabalho em conjunto entre escola 

e família 

- Professor 

- Coordenação 
pedagógica 

- Direção 

- Família 

Defasagem de 
aprendizado 

Redução de 
abandono 

Melhorar o contato 
com responsáveis 

- Participação  mais 

ativo do responsável. 

- Compromiss o com 
a vida     escolar do 

- Aumentar o 
vínculo com a 
família do aluno. 

- Fortalecer a 
importância do 
aluno na escola. 

- Toda a vida 
escolar do 
estudante 

- Conversas claras e 
amigáveis com o aluno 
e sua família. 

- Dialogar: ouvir          
e escutar. 
 

- Oportunidade ao aluno e a família 
o direito de sugerir algo em prol da 
melhoria na vida escolar. 

- Troca de    ideias. 

- Formação do comitê de 

busca ativa; 

- Monitoramento através 

SERP. 

- Equipe 
Escola 

- APMF 
- Conselho   tutelar 

- Alunos 
- Responsável            pelo 
 aluno 

Acompanham ento 
dos alunos. 
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Melhoria de 

aprendizagem 

em de leitura, 

interpretação e 

escrita 

Incentivo à 

leitura em todas 

as 

disciplinas 

- Gosto pela leitura 

- Alunos críticos 
- Aperfeiçoamento do 

vocabulário 

- Um clima de 
amizade entre todos 
que trabalham no 
ambiente escolar. 

- Bons leitores 

- Facilidade 
em produzir 
textos 
(redações). 
- 

Desenvolviment

o em todas as 

disciplinas. 

- Saber 
expressar-
se 
oralmente. 

- Relatar 
fatos com 
clareza e 
precisão. 

- Ano todo, 
principalmente 
no primeiro 
trimestre. 

- Em todas as 
oportunidades . 

- Buscar 
sempre novas 
estratégias. 

- Estar se 
aperfeiçoando 
sempre que 
possível. 
-Trocar 
experiência 

- Incentivar o 
desenvolviment
o nos alunos 

- Estar 
seguro de 
suas ações 

- Providenciar 
momentos 
prazerosos para 
leitura 

- Roda de 
conversa e 
registro coletivo 
da mesma. 

- Visita a 
biblioteca 
municipal 

- Leitura ao ar 
livre (praça) 

- Confecção de 
livrinho com 
histórias contadas 
pelos 
alunos. 

- 

Professores 

- 

Coordenaç

ão 

Pedagógic

a 

- Direção 

- Alunos 

Interpretação de 

textos e imagens 

em todas as 

disciplinas 

Ações 

desenvolvida s em 

outros ambientes 

Interpretação de 

dados e 

informações 

para resolução e 

problemas 

Interpretação de 

dados e 

informações de 

problemas. 

Interpretação de 

dados em gráficos 

e tabelas. 

Cálculos e 

desenvolvimento 

de raciocínio 

lógico. 

Que o aluno 

compreenda as 

informações exposta 

no gráfico e na tabela, 

bem como em outras 

situações problemas 

Interpretação e 
resolução dos 
problemas 
apresentados. 
Facilidade em 
entendimento 
do mesmo. 

- O trimestre o 

qual será 

trabalhado o 

conteúdo 

- Leitura, 
desenho E 
estrutura 
de gráficos 
e tabelas. 

- Práticas 
de 
exercícios. 

- Montar 
outros gráficos 
com dados dos 
próprios alunos 
ou da escola. 

- Transformar 

pesquisa e 

opiniões dos 

alunos em 

gráficos, tabelas e 

problemas 

escritos para 

maior 

compreensão dos 

conteúdos. 

- Professor
es 

- Alunos 
-

Coordenaçã

o 

- Família 
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7.1 ELEVAR O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO DOS ESTUDANTES 

Devido o período pandêmico a defasagem de aprendizagem acentuou-se desta 

forma o Município organizou a Instrução normativa nº02/2022 dos artigos 32 à 43, 

neles então retratados todas as ações que a escola realizará para elevar o 

desempenho acadêmico dos estudantes. Pra melhor compreensão seguimos abaixo 

com o trecho da instrução normativa acima citada: 

Art. 32 Caberá à 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; 

- 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; 

- 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; 

Art. 33 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. 

Art. 34 Adesão ao Programa Educa Juntos pela S.M.E. Programa é instituído pelo 

Decreto Governamental nº 5857, de 05 de outubro de 2020, uma parceria entre o 

Governo do Estado do Paraná e as Prefeituras Municipais, por meio da Secretaria de 

Estado da Educação e do Esporte (Seed) e das Secretarias Municipais de Educação 

(SME), promovendo ações colaborativas na educação, utilização de material didático 

pelos alunos, a fim de contribuir para melhoria da qualidade da oferta do ensino a todos 

os estudantes das redes públicas de ensino do Paraná. 

Art. 35 São objetivos do Programa Educa Juntos: 

 

o  Promover educação de qualidade para os estudantes da rede pública por 

meio de ações conjuntas com os municípios. 
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o Fortalecer o regime de colaboração entre Estado e Municípios para 

superar a fragmentação das políticas públicas educacionais com vistas ao 

pleno desenvolvimento da oferta de educação de qualidade. 

o  Priorizar a melhoria da aprendizagem dos estudantes matriculados na 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental da rede pública 

de ensino, propondo práticas pedagógicas que assegurem aos 

estudantes um percurso contínuo ao longo de todas as etapas da 

Educação Básica, com ênfase na transição do 5º para o 6º ano do ensino 

fundamental. 

o  Promover medidas que assegurem a integração das etapas da Educação 

Básica para evitar a ruptura no processo educacional do estudante, 

garantindo-lhe a autonomia e o desenvolvimento integral. 

o  Ofertar formação continuada aos profissionais de educação das redes 

municipais de ensino, como processo permanente e constante de 

aperfeiçoamento da prática pedagógica, de forma a assegurar ensino de 

qualidade aos estudantes da rede pública. 

o  Disponibilizar material de apoio pedagógico e o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – SAEP para as redes municipais de ensino. 

o  Compartilhar práticas inovadoras e estratégias relacionadas à gestão da 

educação com as redes municipais de ensino. 

o  Promover ações de reconhecimento para as redes municipais de ensino 

com os maiores resultados e maiores incrementos na aprendizagem dos 

seus estudantes. 

Art. 36 Utilização de material personalizado de alfabetização, por meio do Termo de 

Fomento com a FAUEL - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL, preparado 

e adquirido para a implantação do ensino bilíngue e bi letramento no município, 

contemplando as turmas de Pré I, Pré II do Infantil e 1º e 2º anos fundamental, 

devendo ser utilizado em todos os anos do Ensino Fundamental I, a fim de equalizar a 

aprendizagem e garantir oportunidades de equidade aos alunos da rede municipal, 

minimizando os danos pedagógicos causados pelo período pandêmico. 

  

 

 

Capítulo VIII 

Da contratação de estagiários e voluntários para apoio a alfabetização 

Art. 37 Adesão ao Termo de Convênio entre a Prefeitura Municipal de Ibiporã e 

Universidade Estadual de Londrina – UEL, onde o presente Convênio tem por objeto 

estabelecer campo de estágio curricular para os estudantes dos Cursos de Graduação 

– Modalidade Licenciatura, com condições de proporcionar experiência prática na linha 

de sua formação, como complementação do ensino e da aprendizagem por meio de 
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atividades sociais, profissionais e culturais executadas em situações da vida real e de 

seu meio, promovendo a integração Universidade-Comunidade. 

§ 1º Caberá aos Estagiários do Convênio entre a Prefeitura Municipal de Ibiporã e 

Universidade Estadual de Londrina – UEL auxiliar a desenvolver práticas pedagógicas, 

organização de atividades, realização de pesquisas e ministração de aulas, utilizando 

técnicas de alfabetização, expressão artística e corporal, bem como, cuidados com a 

higiene do aluno no período do almoço dos alunos nas instituições de período integral. 

§ 2º Caberá aos Estagiários do Convênio entre a Prefeitura Municipal de Ibiporã e 

Universidade Estadual de Londrina – UEL, dar apoio ao professor regente da sala na 

aplicação das atividades durantes os períodos de reforço escolar, além de orientar as 

crianças individualmente, reforçando a aprendizagem das atividades desenvolvidas, 

nas quais os mesmo apresentem dificuldades, a fim e acelerar ou retomar o processo 

de alfabetização. 

Art. 38 Adesão ao Programa do Governo Federal “Tempo de Aprender” 

implementando as medidas necessárias à operacionalização das ações de 

fornecimento de recursos via Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, para 

atuação de Assistentes de Alfabetização Voluntário nas turmas de 1º e 2º ano, 

buscando diminuir as desigualdades do aprendizado dentro do contexto escolar 

Art. 39 São atribuições do Assistente de Alfabetização Voluntário do Programa 

Tempo de Aprender: 

o  O Assistente de Alfabetização voluntário da turma deverá participar das 

formações que acontecerão no decorrer do Programa, bem como apoiar o 

professor alfabetizador regente da turma no processo de alfabetização de 

leitura, escrita e matemática dos alunos matriculados em turmas dos 1º e 2º 

anos dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

o  O assistente de alfabetização poderá atuar em uma ou mais unidades 

escolares, podendo atender até oito turmas de alfabetização em escolas não 

vulneráveis ou, até quatro turmas de alfabetização em escolas vulneráveis; 

o  Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do 

Programa na escola; 

o  Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do 

Programa; 

Parágrafo Único. O Assistente de Alfabetização deverá cumprir as atividades 

designadas pela direção da instituição escolar referente à sua função. 
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Capítulo IX 

Do diagnóstico de defasagem da rede 

Art. 40 Caberá à S.M.E planejar e orientar as instituições de ensino quanto a execução 

das atividades de reforço e recuperação escolar, mediante avaliações diagnosticas 

aplicadas no retorno das aulas e bimestralmente. O sistema integrado de ensino 

adquirido pela S.M.E. dispõe de avaliação institucional para a gestão municipal, que 

servirá para acompanhamento dos resultados educacionais do município. Esse 

Sistema Integrado de Ensino deverá: 

 

o  Sistematizar informações acerca do ensino oferecido pela rede e que 

traça o perfil da qualidade desse ensino, identificando as potencialidades 

e as possíveis fragilidades da gestão escolar em uma série histórica. 

o  Sistematizar o acompanhamento da gestão educacional permitindo o 

acesso on-line aos indicadores, por meio de usuário e senha individuais. 

o  Sistematizar o acompanhamento da gestão educacional possibilitando o 

levantamento de informações referentes ao município, por meio de dados 

disponíveis em sites oficiais, para composição do perfil da gestão 

municipal, os quais são atualizados ao menos duas vezes ao ano. 

o  Sistematizar o acompanhamento da gestão educacional que apresenta 

um grupo de indicadores fornecendo subsídios para que o gestor tenha 

uma visão mais ampla do município com base na análise de questões 

referentes às características populacionais, sociais e econômicas. 

Art. 41 O Aluno deve ter seu desempenho pedagógico acompanhado individualmente, 

mediante preenchimento da “Ficha de Acompanhamento Individual do Aluno”, 

realizado periodicamente pela professora e coordenação pedagógica da instituição de 

ensino. 

Art. 42 As “Avaliações Diagnósticas”, avaliações bimestrais, avaliações institucionais 

juntamente com a ficha de acompanhamento individual do aluno, serão instrumentos 

balizadores para acompanharem a evolução e/ou sua defasagem escolar, 

apresentando dados norteadores para intervenções de ensino/aprendizagem 

adequadas. 

Capítulo X 

Da oferta de reforço e recuperação aos alunos 

Art. 43 Com a implementação do mapeamento diagnóstico, intervenção e utilização de 

material para alfabetização, a recuperação da aprendizagem será realizada da 

seguinte forma: 

o  Nas instituições de ensino fundamental I de período integral a recuperação 

ocorrerá no horário vespertino, sendo os professores auxiliados pelos 
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assistentes de alfabetização do programa Tempo de Aprender do Governo 

Federal, e/ou pelos estagiários do Convênio entre a Prefeitura Municipal de 

Ibiporã e Universidade Estadual de Londrina – UEL. 

o Nas instituições de ensino fundamental I de período parcial a recuperação 

ocorrerá em horário contrário à matrícula do aluno; sendo os professores 

auxiliados pelos assistentes de alfabetização do programa Tempo de Aprender 

do Governo Federal, e/ou pelos estagiários do Convênio entre a Prefeitura 

Municipal de Ibiporã e Universidade Estadual de Londrina – UEL. 

o  Em todas as instituições da rede municipal de ensino, seja de período 

integral ou parcial, deverá ocorrer: Organização das turmas de recuperação; 

Separação das turmas por níveis; Elaboração de rotina de alfabetização; 

Verificação do uso do material de alfabetização e cadernos de alfabetização 

(Alfabetização FAUEL, Sistema Maxi e Educa Juntos); Postagem dos 

planejamentos de alfabetização; Aplicação de testes de escrita em toda a 

rede com alunos; Mapeamento individual dos alunos da rede com testes de 

leitura/escrita e plano de intervenção; Análise da evolução coletiva e 

individual mensal; Encaminhamento de alunos para profissionais 

especialistas. 
 

7.2 APRIMORAR A REDE DE COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÃO A TODA A 

COMUNIDADE ESCOLAR 

A comunicação entre família e escola no processo de aprendizagem tem 

reflexos muito importantes, pois ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento 

dos alunos. 

Dessa forma, o espaço de aprendizagem não pode ser visto somente como sala 

de aula, tampouco a participação da família deve ocorrer de forma isolada em casa. 

Para manter um bom diálogo entre escola e família, o primeiro passo para 

incentivar a participação dos pais na vida escolar dos filhos é a escola estar sempre 

aberta para o diálogo, isso não significa apenas falar com os pais nas reuniões 

mensais, mas deixar claro que a família sempre pode contatar com a escola, quando 

quiser ou sentir necessidade. O contato pode ser por bilhete, telefone, presencial, e-

mails etc, dessa forma, é necessário manter sempre os telefones de contato 

disponíveis, para que também a escola possa também sempre que necessário se 

comunicar com a família. 

Ficou estabelecido em reunião que o Whatsapp será somente para que a escola 

encaminhe informações rápidas, que o grupo será fechado para os comentários da 

família. 
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7.3 REALIZAR UMA PRÁTICA EDUCATIVA FUNDAMENTADA NO 

DESENVOLVIMENTO DE VALORES NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO  HUMANA 

DOS SUJEITOS DO PROCESSO EDUCATIVA 

  

A escola trabalha de forma articulada, ensinamos os valores referentes ao bom 

convívio, dentro da disciplina de Ensino Religioso, bem como durante todas a demais 

disciplinas e a todo momento de convívio em ambiente escolar, regras de uso de 

palavras adequadas e boas ações são praticadas por todos os docentes e funcionários, 

desta forma exemplificamos as atitudes que devem existir, temos também o apoio e 

participação dos pais e responsáveis que apoiam diretamente as ações realizadas pela 

escola, exigindo do aluno que o mesmo também as realize. 
 

 

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 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
 
Matutino- 07:30 às 11:30 
 
Vespertino-13:00 às 17:00 
 
 
 
HORÁRIO DE INTERVALO: 
 
Matutino- 09:10 às 09:30 
 
Vespertino-14:50 às 15:10 
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 QUADRO DE HORÁRIO DAS AULAS–MATUTINO E VESPERTINO 

 

 
 

ANO 1º - TURMA – A - MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS MATEMÁTICA GEOGRAFIA PORTUGUÊS 

08:25 – 09:20 EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS MATEMÁTICA GEOGRAFIA PORTUGUÊS 

09:40 – 10:35 ARTE PORTUGUÊS CIÊNCIAS HISTÓRIA MATEMÁTICA 

10:35 – 11:30 ARTE PORTUGUÊS CIÊNCIAS HISTÓRIA MATEMÁTICA 

Professor Regente : Ivete Bonfim Ledo Pinto 

Professor de Arte: Natália Heloisy Pequeno Pires 

Professor de Educação Célia Rosa da Silva Sampaio 

Professor de Inglês: Patrícia de Fátima Ferreira  Gaion 

 
 
 
 

Ano: 1º - turma: B - MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 ARTE PORTUGUÊS MATEMÁTICA CIÊNCIAS PORTUGUÊS 

08:25 – 09:20 ARTE PORTUGUÊS MATEMÁTICA CIÊNCIAS PORTUGUÊS 

09:40 – 10:35 EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS HISTÓRIA GEOGRAFIA MATEMÁTICA 

10:35 – 11:30 EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS HISTÓRIA GEOGRAFIA MATEMÁTICA 

Professor Regente :  Elaine Gonçalves Carneiro 

Professor de Arte: Natália Heloisy Pequeno  Pires 

Professor de Educação Física: Célia Rosa da Silva Sampaio 

Professor de Inglês: Patrícia de Fátima Ferreira  Gaion 
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Ano: 2º -  turma: - A  

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 INGLÊS MATEMÁTICA CIÊNCIAS  PORTUGUÊS EDUCAÇÃO FÍSICA 

08:25 – 09:20 INGLÊS MATEMÁTICA CIÊNCIAS PORTUGUÊS EDUCAÇÃO FÍSICA 

09:40 – 10:35 PORTUGUÊS ARTE GEOGRAFIA HISTÓRIA MATEMÁTICA 

10:35 – 11:30 PORTUGUÊS ARTE GEOGRAFIA HISTÓRIA MATEMÁTICA 

Professor Regente : Natasha Rodrigues Polizzel 

Professor de Arte: Natália Heloisy Pequeno  Pires 

Professor de Educação Física: Célia Rosa da Silva Sampaio 

Professor de Inglês: Patrícia  de Fátima Ferreira Gaion 

 
 
 
 

 

Ano 3º – turma  A – MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 PORTUGUÊS MATEMÁTICA EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS HISTÓRIA 

08:25 – 09:20 PORTUGUÊS MATEMÁTICA EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS HISTÓRIA 

09:40 – 10:35 GEOGRAFIA CIÊNCIAS ARTE PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

10:35 – 11:30 GEOGRAFIA CIÊNCIAS ARTE  PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Professor Regente : Angela Sanches Garcia da Silva 

Professor de Arte: Natália Heloisy Pequeno  Pires 

Professor de Educação Célia Rosa da Silva Sampaio 

Professor de Inglês: Patrícia de Fátima Ferreira Gaion 
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Ano 3º – turma  B– MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 MATEMÁTICA HISTÓRIA ARTE MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

08:25 – 09:20 MATEMÁTICA HISTÓRIA ARTE MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

09:40 – 10:35 PORTUGUÊS CIÊNCIAS EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS GEOGRAFIA 

10:35 – 11:30 PORTUGUÊS CIÊNCIAS EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS GEOGRAFIA 

Professor Regente : Angélica Furrier do Bonfim Casagrande 

Professor de Arte: Natália Heloisy Pequeno Pires 

Professor de Educação Física: Célia Rosa da Silva Sampaio 

Professor de Inglês: Patrícia Fatima Ferreira Gaion 

 
 

 

 

 

 

Ano 4º  – turma  A– MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 PORTUGUÊS MATEMÁTICA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

GEOGRAFIA 
 

ARTE 

08:25 – 09:20 PORTUGUÊS MATEMÁTICA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

GEOGRAFIA 
 

 
ARTE 

09:40 – 10:35 CIÊNCIAS  HISTÓRIA PORTUGUÊS 
 

MATEMÁTICA  
 

INGLÊS  

10:35 – 11:30 CIÊNCIAS HISTÓRIA PORTUGUÊS 
 

MATEMÁTICA 
INGLÊS 

Professor Regente : Ednéia Regina Liziero 

Professor de Arte: Natália Heloisy Pequeno Pires 

Professor de Educação Física: Marcio Borges 

Professor de Inglês: Giovana Cardin Botelho 
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Ano 5º – turma A – MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 PORTUGUÊS PORTUGUÊS INGLÊS EDUCAÇÃO FÍSICA  MATEMÁTICA 

08:25 – 09:20 PORTUGUÊS PORTUGUÊS INGLÊS EDUCAÇÃO FÍSICA MATEMÁTICA 

09:40 – 10:35 MATEMÁTICA CIÊNCIAS HISTÓRIA ARTE GEOGRAFIA 

10:35 – 11:30 MATEMÁTICA CIÊNCIAS HISTÓRIA ARTE GEOGRAFIA 

Professor Regente : Rosangela Teixeira Carlos 

Professor de Arte: Natália Heloisy Pequeno Pires 

Professor de Educação Célia Rosa da Silva Sampaio 

Professor de Inglês: Patrícia Fatima Ferreira Gaion 

 
 

 

 

 

 

Ano 5º – turma B – MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 25 PORTUGUÊS CIÊNCIAS MATEMÁTICA ARTE HISTÓRIA 

08:25 – 09:20 PORTUGUÊS CIÊNCIAS MATEMÁTICA ARTE HISTÓRIA 

09:40 – 10:35 MATEMÁTICA PORTUGUÊS INGLÊS 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
GEOGRAFIA 

10:35 – 11:30 MATEMÁTICA PORTUGUÊS INGLÊS 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
GEOGRAFIA 

Professor Regente : Isola Graziela Damaceno  de Assis 

Professor de Arte: Natália Heloisy Pequeno Pires 

Professor de Educação Física: Célia Rosa da Silva Sampaio 

Professor de Inglês: Patrícia de Fátima Ferreira Gaion 
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Ano 1º – turma C – VESPERTINO  

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 13:55  EDUCAÇÃO FÍSICA ARTE MATEMÁTICA HISTÓRIA PORTUGUÊS  

13:55 – 14:50 EDUCAÇÃO FÍSICA ARTE MATEMÁTICA HISTÓRIA PORTUGUÊS 

15:10 – 16:05 INGLÊS PORTUGUÊS GEOGRAFIA CIÊNCIA MATEMÁTICA 

16:05 – 17:00 INGLÊS PORTUGUÊS GEOGRAFIA CIÊNCIAS MATEMÁTICA 

Professor Regente :Ana Paula Maria Viana  Botti 

Professor de Arte: Luiz Fernando Martins 

Professor de Educação Física : Wiviani Fernanda de Souza Camilo 

Professor de Inglês: Giovana Cardin Botelho 

 
 
 

Ano 2º – turma B– VESPERTINO  

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 13:55 PORTUGUÊS 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
CIÊNCIAS INGLÊS GEOGRAFIA 

13:55 – 14:50 PORTUGUÊS 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
CIÊNCIAS INGLÊS GEOGRAFIA 

15:10 – 16:05 MATEMÁTICA ARTE HISTÓRIA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

16:05 – 17:00 MATEMÁTICA ARTE HISTÓRIA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Professor Regente: Sandra Akemi Susa Seki 

Professor de Arte: Luiz Fernando Martins 

Professor de Educação Física: Cláudia Rejiane Colognese Arcanjo Guandalini 

Professor de Inglês: Giovana Cardin Botelho 
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Ano 3º – turma C  – VESPERTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 13:55 PORTUGUÊS INGLÊS ARTE CIÊNCIAS 
GEOGRAFIA 

13:55 – 14:50 PORTUGUÊS INGLÊS ARTE CIÊNCIAS GEOGRAFIA 

15:10 – 16:05 MATEMÁTICA HISTÓRIA EDUCAÇÃO FÍSICA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

16:05 – 17:00 MATEMÁTICA HISTORIA EDUCAÇÃO FÍSICA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Professor Regente : Ivonete Aparecida Santos Bicheri 

Professor de Arte: Luis Fernando Martins 

Professor de Educação Física: Ellen Mirian Pedro Tini 

Professor de Inglês: Giovana Cardin Botelho 

 
 
 

Ano 4º  – turma  B– VESPERTINO  

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 13:55 PORTUGUÊS CIÊNCIAS PORTUGUÊS GEOGRAFIA  EDUCAÇÃO FÍSICA 

13:55 – 14:50 PORTUGUÊS CIÊNCIAS PORTUGUÊS GEOGRAFIA EDUCAÇÃO FÍSICA 

15:10 – 16:05 MATEMÁTICA INGLÊS ARTE HISTÓRIA MATEMÁTICA 

16:05 – 17:00 MATEMÁTICA INGLÊS ARTE HISTÓRIA MATEMÁTICA 

Professor Regente : Leidiane Aielo 

Professor de Arte: Luis Fernando Martins 

Professor de Educação Física: Ellen Mirian Pedro Tini 

Professor de Inglês: Giovana Cardin Botelho 
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Ano 4º – turma  C – VESPERTINO  

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 13:55 PORTUGUÊS MATEMÁTICA EDUCAÇÃO FÍSICA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

13:55 – 14:50 PORTUGUÊS MATEMÁTICA EDUCAÇÃO FÍSICA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

15:10 – 16:05 CIÊNCIAS INGLÊS  ARTE HISTÓRIA GEOGRAFIA 

16:05 – 17:00 CIÊNCIAS INGLÊS  ARTE HISTÓRIA GEOGRAFIA 

Professor Regente : Renata B do S. Fernandes Pedro 

Professor de Arte: Luis Fernando Martins 

Professor de Educação Física:  Ellen Mirian Pedro Tini 

Professor de Inglês: Giovana Cardin Botelho 

 
 

Ano 5º – turma C – VESPERTINO  

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 13:55 EDUCAÇÃO FÍSICA MATEMÁTICA GEOGRAFIA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

13:55 – 14:50 EDUCAÇÃO FÍSICA MATEMÁTICA GEOGRAFIA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

15:10 – 16:05 PORTUGUÊS CIÊNCIAS INGLÊS ARTE HISTÓRIA 

16:05 – 17:00 PORTUGUÊS CIÊNCIAS INGLÊS ARTE HISTÓRIA 

Professor Regente : Neoni  de Fátima de Aguiar 

Professor de Arte: Luis Fernando Martins 

Professor de Educação Física: Marcio Botti 

Professor de Inglês: Giovana Cardin Botelho 
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Classe Especial – VESPERTINO  

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 13:55 ARTE PORTUGUÊS INGLÊS  MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

13:55 – 14:50 ARTE PORTUGUÊS INGLÊS MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

15:10 – 16:05 PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS PORTUGUÊS PORTUGUÊS 

16:05 – 17:00 PORTUGUÊS MATEMÁTICA MATEMÁTICA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Professor Regente : Daniella Bertola Teixeira 

Professor de Arte: Luis Fernando Martins 

Professor de Educação Física: Cláudia Rejiane Colognese Arcanjo Guandalini 

Professor de Inglês: Giovana Cardin Botelho 

 
 

 

 

7.5 QUALIFICAR A ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO ESCOLAR E HUMANO 

 

A manutenção e conservação do patrimônio escolar são primordiais. Uma 

instituição de ensino devidamente conservada, com instalações cuidadas e toda sua 

infra-estrutura funcionando adequadamente são premissas fundamentais para que haja 

bons índices de satisfação e aprendizado. Mas não somente isso, desta maneira a 

escola passa a imagem de limpeza, zelo, organização e uma real preocupação com a 

segurança e bem-estar de seus alunos e colaboradores que ali convivem. 

Todo gestor deve qualificar o seu recurso humano para a organização do 

ambiente escolar, podendo contar coma ajuda da comunidade escolar para detectar 

pontos de melhoria e prevenir problemas. Porém para isso, precisa estar a par de cada 

aspecto a ser levado em conta.  

Para isso devemos levar alguns aspectos em conta, como ter uma atenção especial 

com os equipamentos, mobiliário e todos os materiais usados na escola. Para prevenir 

o desgaste temos que planejar a conservação do patrimônio, engajando toda a 

comunidade escolar na detecção de problemas, garantindo assim uma boa gestão dos 

recursos e materiais.  
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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  

 

A tecnologia se faz presente na sociedade desde mito tempo, porém ocorre um 

avanço nas quais essas ferramentas são aprimoradas para uma melhor utilização. Em 

se tratando da educação, esses recursos tecnológicos vêm 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 CAD vez mais em evidência 

no nosso cotidiano, tornam-se essencial que os professores estejam qualificados 

(formações e cursos) e atentos a esses avanços, para que assim possam tornar o 

ensino no que se refere às Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

satisfatórias e de qualidade no processo educacional. Também é importante ressaltar 

que as crianças desde muito cedo já passar a ter contato com essas ferramentas 

tecnológicas, sendo assim, tanto família quanto escola, tem o papel de orientá-las 

quanto ao uso das mesmas. 
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7.7 DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA  

 

A  democratização é um passo fundamental, pois significa que os educadores, 

profissionais, assim como pais e a comunidade que está inserida a escola e outros 

cidadãos tenham o direito de estar bem informados e de ter participação crítica na 

criação das políticas e programas escolares. 

A democratização da educação passa pela construção de um novo projeto 

educacional, que assegure a reflexão crítica e liberdade de pensamento, sentimento e 

vontade, não apenas como retóricas, mas como práticas no ambiente escolar. A 

abordagem a partir da experiência de cada um deve ser salientada. 

A Escola Municipal Professora Maria Inês Rodrigues de Mello - Ensino 

Fundamental procura fazer o compartilhamento de decisões e informações com toda à 

sua comunidade, com todos os segmentos, a nossa preocupação é com a qualidade da 

educação e com a relação custo-benefício, a transparência e fatores que são 

operacionalizados por instâncias colegiadas, tais como conselho escolar, APM e 

comunidade escolar. 
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escolar http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf 
acessado em 05-05-2022 ás 9h 

  
 
 
 
 

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
http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAt
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/o-papel-escola-na-formacao-cidadao.htm/
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/o-papel-escola-na-formacao-cidadao.htm/
http://portal.mec.gov.br/politica-de-educacao-inclusiva%20acessado%20em%2005-05-2022
http://portal.mec.gov.br/politica-de-educacao-inclusiva%20acessado%20em%2005-05-2022
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf%20acessado%20em%2005-05-2022
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf%20acessado%20em%2005-05-2022
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ANEXO I 

7- PROPOSIÇÃO DE AÇÕES – METAS 

DIMENSÃO FRENTES  
DE ATUAÇÃO 

OBJETIVO O QUE 
QUEREMO S 
ALCANÇAR ? 
 

META QYA PRAZO 

EM QUANTO 
TEMPO? 

AÇÕES  

O QUE FAZER     ONDE 
QUEREMOS? 

DETALAHMEN TOS DAS AÇÕES 

COMO DESENVOLVE R ESSAS 

AÇÕES? 

RESPONSÁ VEL 
QUEM IRÁ 
EXECUTAR? 

Redução de  
reprovação 

Alunos 

faltosos 

- Presença dos 
alunos na escola. 

- Maior rendimento 

na aprendizage m. 

- Máximo 
de 
frequência 

- Que os 
alunos 
alcancem o 
aprendizado 
suficiente para 
avançar de ano 

/serie. 

- Durante o 
ano letivo. 

- O 
necessário para 
superar as 
dificuldades 

-Conscientizando os 
alunos. 

- Reuniões com os pais, 
família; 

- Momentos de leitura. 

- Contação de 

histórias. 

- Reforço Escolar. 

- Aulas mais atraentes, 
diversificadas. 

- Atividades  extraclasse 

- Trabalho em conjunto entre escola 

e família 

- Professor 

- Coordenação 
pedagógica 

- Direção 

- Família 

Defasagem de 
aprendizado 

Redução de 
abandono 

Melhorar o contato 
com responsáveis 

- Participação  mais 

ativo do responsável. 

- Compromiss o com 
a vida     escolar do 

- Aumentar o 
vínculo com a 
família do aluno. 

- Fortalecer a 
importância do 
aluno na escola. 

- Toda a vida 
escolar do 
estudante 

- Conversas claras e 
amigáveis com o aluno 
e sua família. 

- Dialogar: ouvir          
e escutar. 
 

- Oportunidade ao aluno e a família 
o direito de sugerir algo em prol da 
melhoria na vida escolar. 

- Troca de    ideias. 

- Formação do comitê de 

busca ativa; 

- Monitoramento através 

SERP. 

- Equipe 
Escola 

- APMF 
- Conselho   tutelar 

- Alunos 
- Responsável            pelo 
 aluno 

Acompanham ento 
dos alunos. 
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Melhoria de 

aprendizagem 

em de leitura, 

interpretação e 

escrita 

Incentivo à 

leitura em todas 

as 

disciplinas 

- Gosto pela leitura 

- Alunos críticos 
- Aperfeiçoamento do 

vocabulário 

- Um clima de 
amizade entre todos 
que trabalham no 
ambiente escolar. 

- Bons leitores 

- Facilidade 
em produzir 
textos 
(redações). 
- 

Desenvolviment

o em todas as 

disciplinas. 

- Saber 
expressar-
se 
oralmente. 

- Relatar 
fatos com 
clareza e 
precisão. 

- Ano todo, 
principalmente 
no primeiro 
trimestre. 

- Em todas as 
oportunidades . 

- Buscar 
sempre novas 
estratégias. 

- Estar se 
aperfeiçoando 
sempre que 
possível. 
-Trocar 
experiência 

- Incentivar o 
desenvolviment
o nos alunos 

- Estar 
seguro de 
suas ações 

- Providenciar 
momentos 
prazerosos para 
leitura 

- Roda de 
conversa e 
registro coletivo 
da mesma. 

- Visita a 
biblioteca 
municipal 

- Leitura ao ar 
livre (praça) 

- Confecção de 
livrinho com 
histórias contadas 
pelos 
alunos. 

- 

Professores 

- 

Coordenação 

Pedagógica 

- Direção 

- Alunos 

Interpretação de 

textos e imagens 

em todas as 

disciplinas 

Ações 

desenvolvida s em 

outros ambientes 

Interpretação de 

dados e 

informações 

para resolução e 

problemas 

Interpretação de 

dados e 

informações de 

problemas. 

Interpretação de 

dados em gráficos 

e tabelas. 

Cálculos e 

desenvolvimento 

de raciocínio 

lógico. 

Que o aluno 

compreenda as 

informações exposta 

no gráfico e na tabela, 

bem como em outras 

situações problemas 

Interpretação e 
resolução dos 
problemas 
apresentados. 
Facilidade em 
entendimento 
do mesmo. 

- O trimestre o 

qual será 

trabalhado o 

conteúdo 

- Leitura, 
desenho E 
estrutura 
de gráficos 
e tabelas. 

- Práticas 
de 
exercícios. 

- Montar 
outros gráficos 
com dados dos 
próprios alunos 
ou da escola. 

- Transformar 

pesquisa e 

opiniões dos 

alunos em 

gráficos, tabelas e 

problemas 

escritos para 

maior 

compreensão dos 

conteúdos. 

- Professores 

- Alunos 
-Coordenação 

- Família 
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                            ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE A SER EMITIDA PELO CONSELHO 
ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES          PÚBLICAS MUNICIPAIS 

 

 

DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE Nº / emitida pelo Conselho Escolar da  Instituição de 

Ensino: Escola Municipal Professora Maria Inês Rodrigues de Mello 

ASSUNTO: Declaração de Legalidade referente ao Projeto Político-Pedagógico e ao Regimento 
Escolar 

 

 

Escola Municipal Professora Maria Inês Rodrigues de Mello apresenta o Projeto Político- 
Pedagógico/Regimento Escolar elaborado pela Comunidade Escolar e aprovado pelo  seu 
Conselho Escolar. 

O Conselho Escolar emite a presente Declaração1 que resulta da verificação da 
legalidade do Projeto Político-Pedagógico/Regimento Escolar e Regimento Escolar da referida 
Instituição. 

 

O presente Projeto Político-Pedagógico/Regimento Escolar 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 

 

 

  , / /       

(Local)  (Data) 

 

 

Assinatura e carimbo (Presidente do Conselho Escolar da Instituição) 

 

 

 

1 A Declaração de Legalidade para as instituições públicas municipais deverá ser acompanhada pela Ata 

de Aprovação emitida pelo Conselho Escolar e Checklist.
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ANEXO III   

CHECKLIST2 (LISTA DE VERIFICAÇÃO) DO PPP 
 

1. Identificação 
 

NRE LONDRINA 

Município IBIPORÃ 

Instituição ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA INÊS RODRIGUES DE MELLO 

Especificidade (   ) campo ( X ) urbana 

 

   

 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não”, conforme o que a instituição oferta. 
 

 SI

M 

NÃ

O 

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 

 

 

Eta

pa 

Organizaçã

o 

(ano ou 

ciclo) 

Avaliação 
(bimestral, 

trimestral ou 
semestral) 

Organização 
curricular (por 

disciplina ou área do 
conhecimento) 

Educação Infantil    

EF Anos Iniciais  

(1º ao 5º ano) 

X X X 

EF Anos Iniciais  

(1º ao 5º ano)  

em Tempo Integral 

   

Educação Especial   X 

EJA    

 

 

 

2 Integra a Declaração de Legalidade emitida pelas instituições públicas municipais. Opcional para as 

Redes  Privadas
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2. Elementos Situacionais (diagnóstico) 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no PPP 
 

 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/SAEP/SAEB/Prova Paraná) 

X  

Dados do rendimento escolar de 2022  X 

O mapa de frequência de 2022  X 

 

3. Elementos conceituais 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no PPP. 
 

 SIM NÃO 

Sujeito X  

Sociedade X  

Educação X  

Processo ensino-aprendizagem X  

Avaliação da aprendizagem X  

Premissas da escola (item 2.2) X  

 

4. Elementos Operacionais 
 Plano de ação 
  

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no PLANO DE  

AÇÃO. 

 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 

X  



147 
 

 

SUED/SEED. 

 

  

  

  

  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. 

 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 

 

Marque com um X nos campos sim ou não para os itens presentes em cada um dos Componentes 

Curriculares do Ensino  Fundamental: 

 

 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  

 

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 Instituição 

(Anexo III) 

X  
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ANEXO IV 

PARECER DE LEGALIDADE EMITIDO PELO C.M.E  - CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PARA TODAS AS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
IBIPORÃ-PR) 

 

PARECER Nº / - CME 
 

ASSUNTO: Parecer de Legalidade do Projeto Político-Pedagógico ou do Regimento Escolar) 

 

 

Escola Municipal Professora Maria Inês Rodrigues de Mello apresenta o Projeto Político- 

Pedagógico/ Regimento Escolar elaborado pela Comunidade Escolar e aprovado pelo seu 

(Conselho Escolar - para instituições públicas ou Mantenedora – para instituições privadas). 

 

O Conselho Municipal de Educação de Ibiporã emite o presente Parecer que resulta da 

verificação da Declaração de Legalidade3 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/ 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. 

  , / /  

(Local)  (Data) 

 

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. 

3 A Declaração de Legalidade deverá estar acompanhada da Aprovação e do Checklist. Este último 

obrigatório para as Instituições de Ensino Municipal e opcional para as Redes  Privadas.
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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, mantenedor (a) do(a) Escola Municipal Professora 

Maria Inês Rodrigues de Mello, no uso das atribuições legais conferidas através da 

Instrução Normativa nº 03/2022 e  Parecer de Legalidade  nº ________________ (a ser 

preenchido pela S.M.E). 

 

HOMOLOGA 

 

Art. 1º - O Projeto Político-Pedagógico/Regimento Escolar da Escola Municipal Professora 

Maria Inês Rodrigues de Mello do município de Ibiporã, com a oferta de: Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais (1º ao 5º ano). 

 

Art. 2º - O Projeto Político-Pedagógico/Regimento Escolar homologado por este Ato de 
Homologação entra em vigor a partir do início do ano/período letivo de __________, 
ficando revogado o Ato de Homologação nº___ e disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 , / /  

(Local)  (Data) 

Antonio Prata Neto 

                         Secretário Municipal de Educação 

 


