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APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Sebastião Luiz de Oliveira foi pautado sob 

grandes reflexões sobre as finalidades da escola, o seu papel social, a definição de caminhos e 

ações que serão executadas por toda a comunidade escolar, já que a sua construção teve o apoio 

da APMF, Conselho Escolar, professores funcionários e alunos. É um documento de suma 

importância, pois reflete a realidade da escola, sendo um clarificador da ação educativa em sua 

totalidade. Sua finalidade é assegurar e fundamentar todo o funcionamento da Escola, sua 

estrutura física funcional e também pedagógica, assim como dar garantia e legitimidade para 

que a escola proporcione momentos de investigações, inovações e grandes ações 

fundamentadas num referencial teórico metodológico que permita a construção de sua 

identidade e exerça seu direito à diferença, à singularidade, à transparência, à solidariedade e à 

participação.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este é o Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal Sebastião Luiz de Oliveira, tem 

como base todas as normativas e leis vigentes que regem a educação em nível, municipal, 

estadual e nacional. A elaboração do Projeto Político-Pedagógico exige que a comunidade 

escolar investigue e reflita sua realidade, repense e reorganize sua prática e preveja ações para 

um futuro melhor buscando eliminar relações competitivas, corporativas e autoritárias. No 

presente documento estão registrados dados estatísticos da realidade escolar, sonhos e os 

desejos de construir uma escola mais justa, buscando superar as desigualdades e resgatar o 

respeito humano, através de ações previstas a curto, médio e longo prazo de acordo com as 

possibilidades e necessidades dessa comunidade. 
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2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

A Escola Municipal Sebastião Luiz de Oliveira - Ensino Fundamental - Período Integral 

recebe este nome em homenagem ao primeiro professor deste município o SR. Sebastião Luiz de 

Oliveira, esposo da Sra. Bárbara Machado, primeira professora desta localidade. 

Fica localizada no bairro Jardim John Kennedy, Avenida Brasil, 217, na cidade de Ibiporã 

estado do Paraná. O bairro assim como a escola já foram considerados como espaços rurais. Há 

vários anos mesmo sendo um local afastado dos demais bairros o local conta com Unidade 

Básica de Saúde(UBS), Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), bem como possue templos 

de diversas religiões e também uma organização comercial, com artigos para alimentação, 

vestuário, bebidas e oficina mecânica, ao entorno do bairro encontramos duas empresas, estas 

que contratam os próprios moradores. Bem como, possue linha de transporte coletivo com 

roteiro a cada duas horas, isso nos dias atuais. 

Vale salientar que a escola iniciou suas atividades em 1960, tento a ratificação da criação, 

denominação e início de suas atividades através do Decreto 005/80 com o parecer do 

Regimento Escolar 578/98 de 27/11/98 e a autorização de funcionamento através da Resolução 

3533/82 de 27/12/80 prorrogada em 22/10/90 através da Resolução 3126/06 e em 07/08/96 

da Resolução 3042/06. Em 2005, a educação tornou se independente do poder estadual com o 

Decreto 205/05 que regulamentou o Sistema Municipal de Educação, ratificando lei já existente. 

Neste período a escola era de madeira contava com 2 salas de aula, bem como casa de caseiro. 

Segundo relatos o rendiemento escolar era acompanhado por uma supervisora educacional, 

indicada pelo Departamanto de Educação.  

Até o ano de 2004, a escola contava apenas com uma supervisora Pedagógica indicada pelo 

Departamento de Educação, e no dia 02 de dezembro de 2005 foi realizada pela primeira vez 

eleição para direção da escola, tendo sido eleita a Sra. Luzia Aparecida Martins Araújo e a 

primeira Coordenadora Pedagógica a Sra. Adriana Aparecida Cianca Gomes, através de processo 

democrático.   

Até a presente data a escola funcionava em período parcial, com o ensino regular da 1ª a 

4ª série, também ofertou aulas para Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. 

Através do Decreto 1483/2008 ficou autorizada a escola o funcionamento do Período 

Integral com início no ano letivo de 2008 e logo se encerrou o EJA devido a baixa procura.  

Ressaltamos que em 2009 a direção era conduzida pela professora Luzia Aparecida 

Martins Araujo, juntamente com a coordenadora Adriana Aparecida Cianca Gomes que foram 
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reeleitas. 

No ano de 2011, a escola passou por uma grande reforma e apliação, nesta época o prefeito 

José Maria Ferreira, agregou o antigo posto de saúde ao prédio da escola, contruiu refeitório, 

bem como demoliu as antigas paredes de madeira e residência do caseiro, ampliando o 

ambiente escolar com contruções em alvenaria. Neste momento quem estava na direção da 

escola da professora Adriana Aparecida Cianca Gomes e na Coordenação Pedágogica a 

professora Luzia Aparecida Martins Araujo, empossadas mediante pleito eleitoral. 

Em 2014 a direção ainda era representada pela senhora Adrina Aparecida Cianca Gomes 

em parceria com a Coordenadora Pedagógica Luzia Aparecida Martins Araujo, havendo neste 

ano a ultima eleição para direção e coordenação.  

Em 2015 toma posse como diretora a senhora Luzia Aparecida Martins Araujo eleita por 

processo democrático em parceria com a senhora Fabiana Rezzende Romagnolli na Coodenação 

Pedagógica, indicada pela Secretaria Municipal de Educação. Com  mandato até final de 2017. 

Em meados do mandato a senhora Fabiana Rezzende Romagnolli foi subtituida pela senhora 

também professora Cléa Cristina  Ferreira de Oliveira. 

No ano de 2019 ocorreu uma nova indicação para os cargos de direção e coordenação, a 

secretária de Educação nomeou para a direção a professora Fabiana Rezzende Romagnolli e 

para a Coordenação a senhora Cléa Cristina Ferreira de Oliveira. Em 2020 a coordenação 

Pedagógica ficou a cargo da senhora Suzanne Torres Guimarães, que ao aposentar foi 

substituida pela professora Daniela Buzeti Bacarin Ernesto. Neste periodo a escola passou por 

uma nova reforma e ampliação sendo cosntruído a quadra, brinquedoteca em conjunto com a 

sala de informática, sala para organização de materias utilizados na aula de educação física, bem 

como sala para descanso e alimentação dos funcionários. A obra foi entregue no final do ano de 

2020. 

Em 2021 a professora Luzia Aparecida Martins Araujo retorna a direção da escola em 

parceria com a Coordenadora Pedagógica Lucia Baran Shimizu ambas indicadas pela Secretaria 

de Educação, em meados do mesmo ano por motivos de saúde a professora Ariane Regina 

Cazzaro assumiu a Coordenação Pedagógica.   

No ano de 2022 também através de indicação assumem os cargos de Direção e 

Coordenação Pedagógica as professoras Francielle Aparecida Baldini e Aline Valentim Vassoler 

Steindorff.   

Desde o início de suas atividades foram adotadas várias concepções para a educação, 
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passamos pelo Tradicional, Ciclo Básico, Construtivismo, Sócio – Construtivista, Histórico – 

Crítica  e finalmente nesta nova administração foi adotada a concepção pedagogia Histórico - 

Cultural. 

3. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

3.1 Símbolos Oficiais 
Logotipo utilizado em documentos oficiais e uniformes escolares: 

 
3.2 Horários de Funcionamento 

 ALUNOS:  

Entrada: 7:30 (carência de 15 minutos para atrasos e entrada antecipada).  

Saída: 16:00 (carência de 15 minutos para atrasos). 

Em casos de necessidades médicas, falecimento de familiares, ou motivos de força maior o 

aluno mediante a responsabilidade de um familiar poderá ser liberado, em qualquer horário, 

após análise realizada pelo corpo docente e gestores da instituição. 

 FUNCIONÁRIOS:  

Corpo docente matutino: Entrada: 7:30 Saída: 11:30 

Corpo docente vespertino: Entrada: 13:00 Saída: 17:00 

Corpo docente integral: Entrada: 7:30 Saída: 17:00- Intervalo: 11:30 às 13:00 

Equipe terceirizada: Entrada 7:00 Saída: 16:48- Intervalo: 12:00 às 13:00 

Estagiários contratados pela mantenedora: Entrada: 10:00 Saída: 14:00 

Estagiários contratados por recursos advindos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na 

Escola): Entrada e saída irão ser estipulados mediante as verbas recebidas, bem como 

quantos dias de trabalho semanal. 

Obs: As questões sobre atrasos e faltas dos servidores concursados estão descritas no Estatuto 

do Servidor. 
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 PAIS E RESPONSÁVEIS:  

Na secretaria da escola: 7:30 às 17:00, podendo ser com ou sem agendamento. 

Obs: Para conversar com professores preferencialmente marcar no momento da hora atividade 

do mesmo, bem como frequentar as reuniões nos horários estipulados, salvo por motivos de 

força maior.  

4. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

4.1.1 Caracterização de cada setor 
 

Discente é aquele que aprende, é relativo ao aluno que frequenta cursos, escolas, 

universidades, ou qualquer outro estabelecimento que se propõe a ensinar. A palavra discente é 

um adjetivo de dois gêneros, com origem do latim "discente", que significa "aluno". 

Corpo discente é a denominação dada ao conjunto de alunos que participam do processo 

de aprendizagem. É um grupo de alunos de uma instituição de ensino, que tem seus direitos e 

obrigações dentro das escolas, cursos e universidades. 

O docente é a pessoa que ensina. É um termo que diz respeito ao professor, é aquela 

pessoa que se especializa para transmitir os conhecimentos. O livre docente é um título que é 

obtido mediante a aprovação em concurso, que habilita o professor a reger certo tipo de curso 

e/ou examinar em concursos para o magistério superior. É o nível mais elevado na carreira de 

professor universitário. 
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O coordenador pedagógico é aquele que, conhecendo as rotinas diárias, as necessidades da 

comunidade escolar e as propostas pedagógicas da escola, possibilita que novos significados 

sejam atribuídos à prática educativa da escola e à prática pedagógica dos professores. 

A Secretaria Municipal de Educação tem como atribuições organizar, desenvolver e manter 

o Sistema Municipal de Ensino, integrando-o às políticas e planos educacionais da União e do 

Estado nos termos da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; planejar, desenvolver, 

executar, controlar e avaliar a política educacional no Município. 

 

4.2 ESTRUTURA PEDAGÓGICA 
 

A Escola Sebastião Luiz de Oliveira tem como caminho através da Proposta Pedagógica 

histórica cultural a apropriação e a reconstrução do conhecimento sistematizado buscando 

evidenciar que todo o conteúdo que é trabalhado na escola é uma expressão de necessidades 

sociais historicamente situadas, assim ao optar pela pedagogia histórica cultural, a escola 

objetiva que seus índices de avaliação e, obviamente, de aprendizagem de seus alunos, se eleve 

gradativa e significativamente. 

Trilhando este mesmo objetivo, a Escola Municipal Sebastião Luiz de Oliveira ampliou sua 

carga horária através do período integral, vendo - o não apenas como carga horária ampliada 

para fazeres lúdicos, mas sim para a efetivação da apropriação dos conteúdos das matérias 

específicas da grade curricular obrigatória, como também de conteúdos ligados à educação 

tecnológica, à língua estrangeira e à filosofia, saberes imprescindíveis para o mundo atual. Além 

disso, as aulas de teatro, música, artes e educação física complementam a aprendizagem, sendo, 

ainda, fonte de saber dentro da construção do conhecimento. 

Sabendo que o cotidiano da escola poderá impor mudanças constantes, o Projeto Político 

Pedagógico será constantemente revisado para que atenda às necessidades de todos os alunos 

em suas diferentes condições de aprendizagem. 

Em relação à educação tecnológica, vale salientar que as aulas de informática através de 

aulas específicas com professor da área não será necessariamente o único suporte para o aluno, 

mais deverá ser ampliado a todos os professores para trabalhar os mesmos conteúdos 

utilizando os recursos tecnológicos para favorecer a aprendizagem dos alunos. 
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4.2.1 Ofertas de Ensino 
A Escola Municipal Sebastião Luiz de Oliveira oferta Ensino Fundamental nível I, 

atendendo crianças de 6 a 10 anos, organizadas em 5 turmas: 

1º ano “A” 2º ano “A”  3º ano “A” 4º ano”A” 5º ano “A” 

 

4.3 FORMAS DE INGRESSO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

Todos os discente ingressão na instituição mediante a realização da matricula, esta deve 

ser efetuada pelo adulto responsável, em qualquer momento do ano, mediante a necessidade da 

família.  

Para realizar a matricula a família precisa apresentar os seguintes documentos: 

 Cópia da certidão de nascimento (discente); 

 Atestado de vacinação atualizada (discente); 

 Cópia RG e CPF (discente) caso possua; 

 Cópia RG e CPF adulto responsável; (Pai, mãe, avós) 

  Cópia termo de guarda provisória ou definitiva; (em caso específicos) 

 Cópia do comprovante de residência; 
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4.4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 

Nossa escola disponibiliza brinquedos infantis e jogos educativos assim como a utilização 

do parquinho, quadra poliesportiva e demais espaços da instituição para realização de jogos 

coletivos, competições e momentos brincadeiras livres ou dirigidas, sempre com o 

acompnamento do professor. 

 

4.5 ESPAÇO FÍSICO 
 

A escola conta com 1 quadra poliestortiva sem cobertura, 1 playgroud, 1 sala para 

reuniões da equipe de trabalho, 1 sala para binquedoteca e sala de informática, 1 pátio coberto 

com 1 mesa para tênis de mesa e 1 mesa de pinbolim, 1 sala para materiais de Educação Física, 1 

sala para a secretaria, 1 sala para a Diretoria e coordenação, 1 sala para materias pedagógicos, 1 

sala para a hora-atividade, 1 cozinha, 1 refeitório, 1 área de serviços, 1 sala para produtos de 

limpeza, 1 sala para alimentos, 1 sala para utencílios de cozinha, 5 salas de aula, 6 banheiros 

para discentes, 1 banheiro adaptado, 3 banheiros para funcionários. 

 
 

4.5.1 Espaço físico e atividades pedagógicas  

Cada ambiente escolar proporciona o desenvolvimento de uma ou diversas atividades 

pedagógicas, desta forma os mesmos são utilizados da seguinte forma: 

 quadra poliestortiva sem cobertura: utilizada para a realização da atividades práticas 

da disciplina de educação Física e demais disciplinas mediante a necessidade didática 

existente no curriculo, esta espaço também é utilizado para realização de festividades, 

apresentações, comemorações, bem como gincanas e dinâmicas. Momentos que 

estimulam o desenvolvimento global do aluno. 

 1 playgroud: espaço utilizado para brincadeiras livres e/ou dirigidas que estimulam a 

união, cooperação, respeito as regras de bom convíveo, bem como a coordenação 

motora amplia, noção de lateralidade, força e agilidade. 

 sala para reuniões da equipe de trabalho: local adequado para todas as reuniões 

pedagógicas e admistrativas, bem como local utilizados para o descanso e refeições dos 

funcionários (uso de geladeira e microondas). 

 sala para brinquedoteca e sala de informática: espaço amplo que contempla 16 

computadores, com  acesso a internet, brinquedos infantis e todo o acervo literário da 
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instituição, bem como todas as fantasias utilizadas em apresentaçõs. Neste local é 

possível realizar atividades livres e/ou dirigidas, pois o mesmo favorece a criatividade 

imaginação, pesquisa, a janela para o mundo atravez do virtual, bem como para o faz de 

conta e a coorperação, aqui o lúdico favorece e amplia as possibilidades de ensino e 

apresndizagem, 

 pátio coberto: ambiente utilizado para atividades livres e/ou dirigidas, refentes a todas 

as disciplinas trabalhadas, também contempla uma 1 mesa para tênis de mesa e 1 mesa 

de pimbolim, utilizadas durante as aulas ou na hora do almoço dentro do período 

integral. 

 sala para materiais de Educação Física: neste ambiente ficam todo o acervo 

relacionado as aulas de Educação Física, com os materiais adequados o docente pode 

elevar o nível de qualidade das aulas práticas, outros docentes também utilizam alguns 

recursos deste local, sempre visando o desenvolvimento pleno do aluno. 

 sala para a secretaria: neste local toda a documentação referente a corpo docente, 

discente e funcionários ativos e inativos, bem como as documentações arquivadas 

referentes a APM, PDDE, fichas de hora-atividade ficam arquivadas. Também é o local 

onde as matrículas, transferências e todo ocorrem o recebimento e envio de 

documentações referente aos alunos.  

 sala para a Diretoria e coordenação: espaço reservados para organização e 

realimentação das documentações vigentes e utilizadas no atual ano letivo, documentos 

referentes a APM, PDDE, Conselho Escolar, Regimento Interno, Conselho de Classe, 

Avaliação do Magistério, Instruções de Funcionamento, Perícia do Corpo de Bombeiro e 

Ata de Ocorrências, Ata do Programa de Abandono e Evasão Escolar(SERP). O espaço 

também é utilizado para a organização e gerenciamento de todas as ações pedagógicas e 

administrativas pertinentes a direção e coordenação, nele também ocorrem 

atendiementos personalizados (individual ou coletivo) para com a equipe de 

funcionários, discentes e suas famílias. Portanto este ambiente favorece o estreitamento 

de vínculos, bem como a solução de situações pontuais, proporcionando um melhor 

rendimento das ações socio-emocionais e práticas. 

 sala para materias pedagógicos: local reservado para organização de todo acervo de 

materias pedagógicos, deste cadernos, colas, tesouras e folhas de sulfite á mapas de 

divisões políticas e hidreográficas, globos terrestres, jogos pedagógicos relacionados a 
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Língua Portuguesa, Matematica, réplicas do corpo humano e etc. Tudo o que existe neste 

local é utilizado por todos os docentes para deixar a aula mais atrativa e dinâmica, o 

processo de ensino-aprendizagem fica mais prazeroso quando o recursos físicos são 

utilizados, vale ressaltar que o corpo docente tem livre acesso a todos os materias, visto 

que os mesmos sabem utilizá-los de forma real e necessária, pois não causam despedício 

e nem danos aos itens.  

 sala para a hora-atividade: ambiente contém 1 computador fixo, mais 5 mesas e 5 

cadeiras almofadadas, aqui o docente tem a acomodação, o silêncio, as saídas de energia 

para conectar seu computador pessoal, para planejar aulas, elaborar e corrir atividades 

avaliativas, bem como trocar experiências com os demais docentes e receber 

orientações da coordenação, tudo visando o melhor resultado dentro da sala de aula. 

Aqui a coolaboração é a palavra chave pois é assim que a escola melhora o sistema de 

ensino aprendizagem, todos juntos visando sempre o melhor para o aluno. 

 cozinha: espaço destinado a manipulação, higiêne e preparação de todas as refeições 

servidas aos alunos, aqui o cardápio bem como as normas de higiêne estipuladas pela 

nutricionista da Secretaria Municipal de Educação(SME) são rigorosamente seguidas, 

visto que são elas que aseguram todo o processo de aliementação saudável e mais 

nutritiva. 

 refeitório: neste local destinado a degustação de todas as refeições, também realizamos 

as orações, canções (hinos) realizadas no início de cada dia letivo, os agradecimentos a 

cada refeição, bem como a organização de filas, respeito as regras de etiqueta á mesa, 

alimentação saudável são estimudados e ensinados. Além do trabalho em sala de aula no 

refeitório a propaganda sobre o alimento do dia, bem como o incentivo a degustação e 

ao consumo consciente e necessário para ter uma boa saúde e o diálogo sobre o não 

disperdicio de alimentos são pautas diárias em nossa escola. Acreditamos que através do 

trabalho em sala de aula e no refeitório ajudaremos os alunos escolherem a alimentação 

saudável.   

 área de serviços: neste pequeno espaço temos um tanque simples e uma máquina tipo 

tanquinho para a higiêne de panos e toalhas. Aqui também encontra-se os produtos de 

limpeza que estão em uso, assim como os baldes, rodos e vassouras, organizados em 1 

armário, 1 gaveteiro e 1 carrinho de serviços.   

 sala para produtos de limpeza: neste local estão armazenados de forma organizada 
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todos os itens para a higiêne dos espaços físicos bem como os itens de higiene pessoal.  

 sala para alimentos: neste espaço estão armazenados de forma organizada por data de 

validade e categorias todos os itens da merenda escolar. 

 sala para utensílios de cozinha: neste local estão armazenados de forma organizada os 

utensílios e aparelhos eletrônicos do tipo indutriais utilizados na manipulação de 

alimentos. No mesmo ambiente em prateleira separada, estão organizados aparelhos 

eletrônicos (sem possibilidade de concerto) adquiridos pelo FNDE pregão, os mesmos 

permanecerão na escola até a chegada da isntrução normativa que deternima o destino 

correto para os mesmos.  

 5 salas de aula: espaços destinados ao maior período diário de trabalhos de ensino e 

aprendizagem sistematizado, todos devidamente organizados com 2 ou 3 armários para 

a organização dos materias dos alunos e professores, quadro negro, lousa digital,  

cartazes pedagógicos, ventiladores e climatizadores. Aqui a “mágica” da alfabetização 

ocorre em todas as disciplinas a todo momento, ao mesmo tempo que os valores de 

respeito as regras de bom convívio, cooperação, interação e mediação de conflitos 

ocorrem.   

 banheiros para discentes: a escola conta 2 espaços destinados para o banheiro, 1 

feminino, 1 masculino, ambos possuem 3 vasos sanitários em espaço reservado e 

individual e 3 pias em espaço aberto para uso coletivo. Aqui as regras de bom  convívio e 

de boas práticas de higiene são trabalhadas na prática, além da teoria em sala.  

 banheiro adaptado: 1 vaso sanitário e 1 pia em um banheiro grande e arejado o que 

permite o uso de pessoas que necessitam das adaptações. Como neste momento não 

temos pordadores de necessidades especias em nossa comunidade escolar o mesmo esta 

sendo utilizados como depósito dos itens arrecadados pela APM da escola, itens que 

posteriormente serão vendidos em bazares realizados bimestralmente. 

 banheiros para funcionários: em todo o prédio contamos com 3 banheiros destinados 

para a equipe, neles o vaso sanitário bem como a pia são individuais. 

 

4.6. REGIME INTERNO 

Além da Proposta Político Pedagógica (PPP) a escola também possue em documento a 

parte a este o seu Regimento Interno, que é o documento que traz todas as regras que 
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permeiam o dia a dia escolar, aqui neste trecho ressaltaremos poucos itens relevantes, mas 

afirmamos que o documento na integra se encontra na sala da direção e coordenação.  

Os atigos 49 e 50 do regimento interno tratam das regras e horários da instituição, e estão 

citados abaixo: 

Artigo 49 – As normas de gestão e convivência contidas neste Regimento visam orientar as 

relações profissionais e interpessoais que ocorrem no âmbito desta escola e se fundamentam 

em princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural, autonomia e gestão democrática e 

participativa.  

Artigo 50 – As normas de gestão e convivência desta escola foram elaboradas com a 

participação representativa dos envolvidos no processo educativo – pais, alunos, professores e 

funcionários. 

 HORÁRIOS PARA ALUNOS:  

Entrada: 7:30 (carência de 15 minutos para atrasos e entrada antecipada).  

Saída: 16:00 (carência de 15 minutos para atrasos). 

Em casos de necessidades médicas, falecimento de familiares, ou motivos de força maior o 

aluno mediante a responsabilidade de um familiar poderá ser liberado, em qualquer horário, 

após análise realizada pelo corpo docente e gestores da instituição. 

 HORÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS:  

Corpo docente matutino: Entrada: 7:30 Saída: 11:30 

Corpo docente vespertino: Entrada: 13:00 Saída: 17:00 

Corpo docente integral: Entrada: 7:30 Saída: 17:00- Intervalo: 11:30 às 13:00 

Equipe terceirizada: Entrada 7:00 Saída: 16:48- Intervalo: 12:00 às 13:00 

Estagiários contratados pela mantenedora: Entrada: 10:00 Saída: 14:00 

Estagiários contratados por recursos advindos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na 

Escola): Entrada e saída irão ser estipulados mediante as verbas recebidas, bem como 

quantos dias de trabalho semanal. 

Obs: As questões sobre atrasos e faltas dos servidores concursados estão descritas no Estatuto 

do Servidor. 

 HORÁRIOS PARA PAIS E RESPONSÁVEIS:  

Na secretaria da escola: 7:30 às 17:00, podendo ser com ou sem agendamento. 

Obs: Para conversar com professores preferencialmente marcar no momento da hora atividade 

do mesmo, bem como frequentar as reuniões nos horários estipulados, salvo por motivos de 

força maior.  
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No mesmo Regimento Interno na seção V encontramos todos os direitos e deveres dos 

estudantes, anteriormente a ele temos direitos e deveres dos demais integrantes da 

comunidade escolar, desta forma para melhor compeende-los faz-se necessario a leitura do 

Regimento Interno e sua integra, visto que aqui estamos colocando alguns aspectos do mesmo 

dos artigos 59, 60, 61 do Regimento abaixo descritos: 

Artigo 59 – Esta escola acolhe estudantes de diferentes idades, níveis de desenvolvimento 

psicossocial e estratos sociais. 

Artigo 60 – Todo estudante desta escola tem direito a:  

I – Educação pública gratuita e de qualidade: 

A) Acesso à educação gratuita e de qualidade no Ensino Fundamental I; 

B) Alunos com deficiência, que requeiram atenção especial, têm direito a recebê-la na forma 

adequada às suas necessidades e igualmente gratuita;  

C) Receber educação nesta escola que deverá estar limpa e segura.  

D) Usufruir de ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre de discriminação, 

constrangimentos ou intolerância;  

E) Receber atenção e respeito de colegas, professores, funcionários e colaboradores da escola, 

independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, religião, origem social, nacionalidade, 

deficiências, estado civil, orientação sexual ou crenças políticas;  

F) Receber informações sobre as aulas, programas disponíveis na escola e oportunidades de 

participar em projetos especiais;  

G) Receber Boletim Escolar e demais informações sobre seu progresso educativo, bem como 

participar de avaliações periódicas, de maneira informal ou por instrumentos oficiais de 

avaliação de rendimento;  

H) Ser notificado, com a devida antecedência, sobre a possibilidade de ser encaminhado para 

programa de recuperação, em razão do aproveitamento escolar;  

I) Ser notificado sobre a possibilidade de recorrer em caso de reprovação escolar;  

J) Ter garantida a confidencialidade das informações de caráter pessoal ou acadêmicas 

registradas e armazenadas pelo sistema escolar, salvo em casos de risco ao ambiente escolar ou 

em atendimento a requerimento de órgãos oficiais competentes. 

II – Liberdade individual e de expressão: 

A) Organizar, promover e participação dos alunos no ambiente escolar; 

B) Participar da publicação de jornais ou boletins informativos escolares, desde que produzidos 

com responsabilidade e métodos jornalísticos, que reflitam a vida na escola ou expressem 

preocupações e pontos de vista dos alunos;  
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C) Utilizar com frequência o uniforme escolar, caso haja a necessidade por motivo de força 

maior deve decidir sobre as vestimentas pessoais que portará, assim como sobre distintivos ou 

adereços de uso estritamente pessoal, exceto nos casos em que sua apresentação represente 

perigo a si ou aos demais, ou quando divulgar ideias racistas, preconceituosas, difamatórias, 

obscenas ou cuja circulação perturbe o ambiente escolar;  

D) Ter assegurados o ingresso e a posse de materiais de uso pessoal na escola, exceto nos casos 

em que representem perigo para si ou para os outros, ou que perturbem o ambiente escolar. 

III – Tratamento justo e cordial:  

A) Todo estudante desta escola será tratado de forma justa e cordial por todos os integrantes da 

comunidade escolar, sendo assegurado a ele:  

1 – Ser informado pela direção da escola sobre as condutas consideradas apropriadas e quais as 

que podem resultar em sanções disciplinares, para que tome ciência das possíveis 

consequências de suas atitudes em seu rendimento escolar e no exercício dos direitos previstos 

neste Regimento Escolar;  

2 – Ser informado sobre procedimentos para recorrer de decisões administrativas da direção da 

escola sobre seus direitos e responsabilidades, em conformidade com o estabelecido neste 

documento e com a legislação pertinente;  

3 – Estar acompanhado por seus pais ou responsáveis em reuniões e audiências que tratem de 

seus interesses quanto a desempenho escolar ou em procedimentos administrativos que 

possam resultar em sua transferência compulsória da escola. 

Artigo 61 – Todo estudante desta unidade escolar tem os seguintes deveres e 

responsabilidades: 

I – Frequentar a escola regular e pontualmente, realizando os esforços necessários para 

progredir nas diversas áreas de sua educação;  

II – Estar preparado para as aulas e manter adequadamente livros e demais materiais escolares 

de uso pessoal ou comum coletivo;  

III – Observar as disposições vigentes sobre entrada e saída das classes e demais dependências 

da escola;  

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

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

social, nacionalidade, condição física ou emocional, deficiências, estado civil, orientação sexual 

ou crenças políticas; 

V – Contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de aprendizagem colaborativo e 

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

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

negativamente no livre exercício dos direitos dos membros da comunidade escolar;  
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VII – Respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares, ajudando a preservá-

los e respeitando a propriedade alheia, pública ou privada;  

VIII – Compartilhar com a direção da escola informações sobre questões que possam colocar em 

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

IX – Utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos;  

X – Reunir-se sempre de maneira pacífica e respeitando a decisão dos alunos que não desejem 

participar da reunião;  

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

substâncias tóxicas e armas;  

XII – Manter pais ou responsáveis legais informados sobre os assuntos escolares, sobretudo 

sobre o progresso nos estudos, os eventos sociais e educativos previstos ou em andamento, e 

assegurar que recebam as comunicações a eles encaminhadas pela equipe escolar, devolvendo-

as à direção em tempo hábil e com a devida ciência, sempre que for o caso. 

XIII – Utilizar sempre que possível o uniforme escolar.  

XIX - Utilizar o transporte escolar sempre que residir em locais que dele necessitam.  

5. ANÁLISE DA REALIDADE ESCOLAR 
 

A escola conta com 104 alunos na data da pesquisa, sendo que a portentagem representa 

as turmas 5 salas de aulas, com suas respectivas quantidades de alunos. 

 

O gráfico traz a porcentagem de respostas obtidas mediante o total de 104 famílias 

intrevistadas distribuidas nas 5 turmas “A” da escola. Ressaltamos que a escola não possue 

turmas com as nomencleturas “B”, “C” e etc. 
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O gráfico representa qual a modalidade de ensino iria melhor atender a escola nos tempos 

de pandemia. 
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6. FUNDAMENTOS POLÍTICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICO 
 

6.1 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. 
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É importante ressaltar que de acordo com as diretrizes e bases da educação  nacional, 
devemos: 

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

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

aspectos: 
 Quadro 1 – Teoria Histórico-Cultural 

 
TEORIA OBJETIVOS 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. 

➔ 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. 
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6.2 CURRÍCULO E GESTÃO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR  

O curriculo da escola segue a BNCC, visto que o município realizou por meio da Secretaria 

Municipal de Educação, com parceria com os docentes da rede as adequações para que o 

mesmo atenda diretamente todas as necesidades da rede municipal de educação.  

 

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 carater 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. 

 

6.2.2 O papel da escola e os sujeitos da educação 
 

O principal papel da escola é o de socializar o conhececimento, tendo como dever a 

atuação na formação moral dos estidantes, sendo esta soma de esforços que promovem o pleno 

desenvolvimento do individuo como cidadão. Sendo que a escola é o lugar onde a criança deverá 

encontrar todos os meios para se preparar para traçar e alcançar seus projetos pessoais, a 

qualidade de ensino é portanto, a condição mínima e necessária para que sua formação 

intelectual e moral ocorram.  

Todos os sujeitos envonvidos no processo educacional tem sua função, sendo de suma 

importância o cumprimento de seus deveres bem como a proteção de seus direitos, visto que 

somente assim o ambiente escolar estará em pleno exercício da sua função. Visto que toda a 

comunidade scolar contribui de forma ativa na transmissão de normas e valores que norteiam e 

preparam o individuo para viver em sociedade. 

Portanto dentro do processo educacional temos discentes, famílias, docentes, equipe 

operacioanl, equipe dimistrativa e pedagógica. Sendo que cada um tem seu papel, que ao ser 

desenvolvido com eficácia eleva o nivel de ensino e aprendizagem da instituição de ensino.  

 

6.2.3 A estrutura disciplinar e a integração curricular  
 

A estrutura disciplinar é organizada com  7 horas aulas diarias, durante 200 dias 
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letivos, a semana de aula é organizada com as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, 

Ciências, Educação Fisica, Arte, Lingua Inglêsa 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 Informática, 1h Ensino Religioso, 2h Lingua 

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.  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA  

 

2022 – 1º ANO – MATUTINO   

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 – 08: 20 
ARTE ED. FÍSICA MATEMÁTICA L. PORTUGUESA MATEMÁTICA 

08:20 – 09:10 
ARTE ED. FÍSICA MATEMÁTICA L. PORTUGUESA MATEMÁTICA 

09:10 – 09:30 
INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

09:30 – 10:20 
INGLÊS CIÊNCIAS L. PORTUGUESA MATEMÁTICA L. PORTUGUESA 

10:20 – 11:30 
INGLÊS CIÊNCIAS L. PORTUGUESA MATEMÁTICA L. PORTUGUESA 

Professor Regente :  

Professor de Arte:  

Professor de Educação Física:  

Professor de Inglês:  

 

2022 – 1º ANO – VESPERTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 – 14:00 
PROJETO 

Hora Atividade 
Professor 

MATEMÁTICA 
REFORÇO 

 
GEOGRAFIA 

 
HISTÓRIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

14:00 – 14:50 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
REFORÇO 

MATEMÁTICA 
REFORÇO 

GEOGRAFIA HISTÓRIA LÍNGUA PORTUGUESA 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

14:50 – 15:10 
INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 
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15:10 – 16:00 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
REFORÇO 

INFORMÁTICA 
BIBLIOTECA 

MATEMÁTICA 
REFORÇO 

ENSINO 
RELIGIOSO 

PROJETOS 
SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

16:00 – 17:00 
Hora Atividade 

Professor 
Hora Atividade 

Professor 

Hora 
Atividade 
Professor 

Hora 
Atividade 
Professor 

Hora Atividade 
Professor 

Professor Regente :  

Professor do Projeto:   

 
 

6.3 A QUESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA INCLUSÃO  
6.3.1 Educação Inclusiva 

A SME realiza um trabalho de apoio, realizando avaliações piscopedagógicas, alinhadas a 

laudos médicos, este trabalho visa alinhar e atender as diferentes necessidades dos alunos, o 

municipio oferta classe especial e sala multifuncional, para os estudantes que assim 

necessitarem, desta forma nossa escola, encaminha os estudantes com esta necessidade para a 

matrícula e acompanhamento especializado, além do atendimento em sala regular. 

Tendo em vista a Educação Inclusiva o governo federal lançou um plano de ação, diante 

disso o municipio também se adequou, segue abaixo trecho dos estudos e encaminhamentos 

que visam a Educação Inclusiva.  

Os resultados do Censo Escolar da Educação Básica de 2008 apontam um crescimento 

significativo nas matrículas da educação especial nas classes comuns do ensino regular. O índice 

de matriculados passou de 46,8% do total de alunos com deficiência, em 2007, para 54% no ano 

passado. Estão em classes comuns 375.772 estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Esse crescimento é reflexo da política implementada pelo Ministério da Educação, que 

inclui programas de implantação de salas de recursos multifuncionais, de adequação de prédios 

escolares para a acessibilidade, de formação continuada de professores da educação especial e 

do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) na escola, além do 

programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade. O propósito do programa é estimular a 

formação de gestores e educadores para a criação de sistemas educacionais inclusivos. 

Em 2008, foi lançada a política nacional de educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva e aprovada, por meio de emenda constitucional, a convenção da ONU sobre os direitos 

das pessoas com deficiência. De acordo com a convenção, devem ser assegurados sistemas 

educacionais inclusivos em todos os níveis. O Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, 

dispõe sobre o atendimento educacional especializado. 

http://portal.mec.gov.br/implantacao-de-salas-de-recursos-multifuncionais?ativo=596
http://portal.mec.gov.br/rede-nacional-de-formacao-de-professores?ativo=458
http://portal.mec.gov.br/programa-de-acompanhamento-e-monitoramento-do-acesso-dos-beneficiarios-do-beneficio-de-prestacao-continuada-da-assistencia-social-bpc-na-escola
http://portal.mec.gov.br/politica-de-educacao-inclusiva?ativo=711
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=424&Itemid=
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6.4 CONCEPÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A Secretaria Municipal de Educação analisou juntamente com conselho escolar e 

membros da comunidade, todas as teorias que abordam a questão de ensino aprendizagem, 

sendo a perspectiva Histórico-Crítica escolhida para nortear o processo de ensino 

aprendizagem municipal. 

Portanto o ensino na Escola está pautado na Prática Social Inicial, Problematização, 

Instrumentalização, Cartase e Prática Social Final sendo estes os componentes da vertente 

pedagógica adotada. Tendo estas etapas em pauta os professores elaboram seus planos de 

aula, de forma semanal.  

 

6.5 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 inico 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 avalições 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 A “Avaliação de Recuperação Semestral” 

ocorrerá ao final do 1º e 2º semestre, visando a substituiçã o da menor nota abaixo 

média (6,0) de cada semestre. Os conteúdos para essa  avaliação serão de acordo 

com 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 
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para cada disciplina.   

7. PROPOSIÇÃO DE AÇÕES – METAS 
7.1 ELEVAR O DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ESTUDANTES  
 

Devido o periodo pandemico a defasagem de aprendizagem acentou-se desta forma o 

Município organizou a Instrução normativa nº02/2022 dos artigos 32 à 43, neles etão 

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: 

I - Livros didáticos para alunos e professores do Ensino Infantil e Fundamental I; 

II - Assessoramento Pedagógico 

III - Plataforma digital de aprendizagem para alunos e professores; 

IV - Formação continuada e capacitação de docentes e gestores com carga horária de 140 

horas para Educação Infantil e Fundamental I; 

V - Avaliação de aprendizagem para alunos; 

VI - Avaliação institucional para a gestão municipal; 

VII - Material específico para as disciplinas de Educação Física, Inglês e Arte, de acordo com as 

normas da BNCC e Referencial Curricular do Paraná; 

VIII - 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 
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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: 

I - Promover educação de qualidade para os estudantes da rede pública por meio de ações 

conjuntas com os municípios. 

II - 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. 

III - 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. 

IV - 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. 

V - 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. 

VI - Disponibilizar material de apoio pedagógico e o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica – SAEP para as redes municipais de ensino. 

VII - Compartilhar práticas inovadoras e estratégias relacionadas à gestão da educação com 

as redes municipais de ensino. 

VIII - Promover ações de reconhecimento para as redes municipais de ensino com os 

maiores resultados e maiores incrementos na aprendizagem dos seus estudantes. 

 

Capítulo VIII 

Da contratação de estagiários e voluntários para apoio a alfabetização 

Art. 36 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 
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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 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. 37 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. 38 São atribuições do Assistente de Alfabetização Voluntário do Programa Tempo de 

Aprender: 

I - 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; 

II - 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; 

III - Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa 

na escola; 
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IV - 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. 

 

Capítulo IX 

Do diagnóstico de defasagem da rede 

Art. 39 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: 

I - 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. 

II - Sistematizar o acompanhamento da gestão educacional permitindo o acesso on-line 

aos indicadores, por meio de usuário e senha individuais. 

III - 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. 

IV - 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. 40 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. 41 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 
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Da oferta de reforço e recuperação aos alunos 

Art. 42 Com a implementação do mapeamento diagnóstico, intervenção e utilização de material 

para alfabetização, a recuperação da aprendizagem será realizada da seguinte forma: 

I - Nas instituições de ensino fundamental I de período integral a recuperação ocorrerá no 

horário vespertino, 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. 

II - 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. 

III - 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 E DE INFORMAÇÃO A TODA A  
COMUNIDADE ESCOLAR  
 

Partindo do princípio que a parceria escola e família dá o tom para o melhor rendimento  

e funcionamento da unidade escolar.  Visamos o bom  relacionamentos e diálogo entre as partes 

envolvidas, desta forma utilizamos a agenda escolar como veículo direto de comunicação, a 

mesma permanece na bolsa do aluno, sendo recolhida no inicio da aula, vistada pelo professor, 

havendo a necessidade o professor comunicará a secretaria da escola sobre o assunto descrito 

pela família, ao decorrer havendo necessidade o professor deverá anexar na agenda os bilhetes 

gerais ou individuais, e no final do dia a agenda será devolvida para a bolsa do aluno, seguindo 

para a família ficar ciente sobre os aconteciementos escolares. 

A escola também posssue redes sociais, para postagem de atividades pedagógicas, contamos 

com o wattsap da turma, e tembém o Facebook e Instagram da escola. 
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7.3 REALIZAR UMA PRÁTICA EDUCATIVA FUNDAMENTADA NO DESENVOLVIMENTO 
DE VALORES NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO HUMANA DOSSUJEITOS 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 convivio 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 respónsáveis que apoiam 

diretamente as ações realizadas pela escola, exigindo do aluno que o mesmo tabém 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 
 

Ações a serem desenvolvidas:  

1. Elaborar novas propostas pedagógicas para melhorar sempre a prática escolar;  

2. Garantir o atendimento da direção  e equipe pedagógica, quando solicitada, por questões 

de indisciplina e rendimento dos estudantes;  

3. Realizar periodicamente reuniões da direção com professores e funcionários;  

4. Incentivar a participação dos pais/responsáveis na escola;  

5. Realizar reuniões com pais e professores e convocá-los quando se fizer necessário;  

 6. Convocar pais/responsáveis para entrega de boletins;  

8. Decidir em Assembleia Geral as questões que envolvam a comunidade escolar;  

9. Convocar pais de estudantes com dificuldades de aprendizagem, excesso de faltas e 

atrasos;  

10. Dar abertura e transparência na comunicação das decisões da direção;  

11. Realizar os encaminhamentos em formulário próprio para os diversos ssetores que 

compõem a rede de ensino;  

12. Orientar o preenchimento do LRCO de acordo com a instrução normativa;  

13. Organizar o repasse das informações sobre estudantes remanejados, transferidos e notas 

parciais para os professores; 

15. Organizar planilhas para o registro de notas e cálculo da média anual;  

16. Manter atualizado um banco de dados acessíveis aos professores;  
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18. Encaminhar à Direção ou Equipe Pedagógica apenas as situações que não puderem ser 

resolvidas em sala de aula, ou seja, fazer análise rigorosa da necessidade e coerência do 

encaminhamento, mediante avaliação do aluno e da prática docente;  

19. Apresentar retorno ao professor e comunicar aos pais quando o professor encaminhar o 

estudante para o setor psicopedagógico; 

 20. Comunicar aos pais através por outros meios, caso os mesmos não comparecerem ao 

serem convocados na Escola, como: carta, ofício ou encaminhamento ao Conselho Tutelar 

(FICA), quando detectada negligência familiar;  

21. Rever, sempre que necessário, a organização pedagógica das rotinas referentes a cada 

disciplina, bem como qualificar espaços pedagógicos; 

 22. Garantir a elaboração do Plano de Trabalho Docente;  

23. Atualizar a Proposta Pedagógica da Escola, detalhando os conteúdos para cada ano e os 

respectivos critérios de avaliação, sempre que necessário; 

 24. Desenvolver o trabalho propiciando o bom atendimento a todos fazendo o melhor uso 

dos recursos públicos;  

25. Orientar os pais e alunos sobre o Regimento Escolar na primeira semana de aula,  com 

retomadas durante o ano letivo;  

26. Planejar aulas com metodologia diversificada;  

28. Viabilizar a realização de projetos extra-classe, em todas as áreas do conhecimento, de 

forma que a abrangência de temas propostos – sociais, políticos, culturais e lógicos – 

possibilitem maior campo para percepção e a crítica da realidade;  

29. Os projetos de trabalho extra-classe deverão ser encaminhados, primeiramente, à 

Coordenação Pedagógica, para discussão e sugestões de aprimoramentos possíveis e/ou 

necessários;  

30. Crir espaços alternativos ao ar livre, viabilizando práticas pedagógicas e culturais em 

locais diferentes da sala de aula, e com plano de trabalho docente adequado à situação; 

 31. Permitir que as experiências de todos os funcionários e educadores sejam 

compartilhadas para melhor orientação dos alunos, quanto ao processo 

ensino/aprendizagem;  

32. Orientar os estudantes quanto ao acesso aos diversos locais da Escola especialmente no 

início do ano letivo;  

37. Criar “acordos/regras” de convivência entre professor e estudante, deixando claras as 
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rotinas das aulas, reavaliaando sempre que necessário;  

40. Organizar a metodologia em função do tempo, do conteúdo e de modo que a mesma 

possibilite uma aprendizagem qualitativa; 

44. Registrar a frequência dos estudantes no LRCO diariamente;  

Para melhor ilustrar a tabelas abaixo retratam a organização interna da 

instituição. 

   ROTINA DA ESCOLA EM PERIODO INTEGRAL PARA 2022 

Cronograma equipe tercerizada manipulação e preparo de alimentos: 

horário 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª  feira 

 

7:30 

Ás 

13:00 

 

Preparo do café da manhã 

Preparo do lanche matutino 

Preparo do almoço 

Higiene dos utensílios e espaços após cada refeição servida 

 

 

14:00 

Ás 

14:48 

 

Higiene dos utensílios e espaços após cada refeição servida 

Preparo do café da tarde 

Higiene dos utensílios e espaços após cada refeição servida 
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Cronograma da Equipe Terceriza da Limpeza: 

 

Cronograma de Funcionamento Geral da  Escola 
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7.5 QUALIFICAR A ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESCOLAR E 

HUMANO 

 

As escolas públicas devem assegurar aos alunos padrão de qualidade da educação escolar, 

oferecendo serviços básicos imprescindíveis para o desenvolvimento do ato educativo. 

Em primeiro lugar, deve-se garantir o direito do aluno a ser atendido por professor ou 

professores com a habilitação exigida pela LDB, competência profissional comprovada, suporte 

pedagógico à sua atividade docente e condições adequadas de trabalho. Assim, no que se refere 

aos recursos humanos, para funcionamento da educação escolar, são necessários: profissionais 

da educação ou magistério: profissionais que exercem a docência e as atividades de suporte 

pedagógico direto à docência, como direção, coordenação pedagógica e orientação educacional; 

demais trabalhadores em educação: trabalhadores que desenvolvem atividades de apoio e 

técnico-administrativo, como secretários de escola, zeladores, merendeiras e inspetores. 

Assim cada função tem seu papel especificado em torno dos intentos do Projeto Político 

Pedagógico: 

Direção: é o órgão gestor para o funcionamento dos serviços escolares no sentido de 

garantir o alcance dos objetivos educacionais da Escola, definidos no seu Projeto Político 

Pedagógico. A Direção é exercida pelo Diretor, eleito pela comunidade escolar ou indicado pelo 

Poder Executivo vigente. O diretor (a) é o elemento que representa legalmente a escola e tem 

como encargo a administração do estabelecimento, como chefe imediato dos professores (as) e 

funcionários (as). Tem como incumbência geral dirigir e supervisionar todas as atividades 

realizadas em consonância com o Projeto Político Pedagógico e as Deliberações do Conselho 

Escolar, respeitando também as disposições legais.  

Coordenação Pedagógica: profissional que facilita o estabelecimento de relações entre 

todos os grupos que desempenham o fazer pedagógico, refletindo e construindo ações coletivas. 

Cabe a ele orientação e participação efetiva no cotidiano pedagógico da escola com vistas ao 

perfil do aluno a se formar. 

Secretária: é responsável por todos o documentos expedidos e recebidos pela escola, 

especialmente, em relação aos alunos. Tem a função de organizar, elaborar e guardar todas as 

informações sobre a vida escolar do aluno, bem como manter registros e arquivos dos ex-alunos. 

Executar serviços de organização de arquivo, preservação de documentos, coletânea de leis e 

escrituração de documentos escolares, registrar e manter atualizados os assentamentos 
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funcionais dos servidores, organizar e preparar a documentação necessária para o 

encaminhamento de processos diversos. Além disso, colabora para com a conscientização do 

aluno em relação ao verdadeiro papel da escola: o ensino. 

Professores: São responsáveis pela efetivação do trabalho pedagógico, estando, portanto, 

encarregados de colocar em prática todo o procedimento metodológico constante no Projeto 

Político Pedagógico, bem como ter aprofundado conhecimento dos conteúdos a serem 

ensinados e plena consciência dos melhores procedimentos para a avaliação. 

Inspetores: Serão responsáveis pela segurança do aluno nas dependências da escola; 

inspecionando o comportamento dos mesmos no ambiente escolar. Deverão orientar alunos 

sobre regras e procedimentos, regimento escolar, além de auxiliar nos intervalos dos alunos. 

Zeladores: Responsáveis pela efetivação do bom andamento do cotidiano escolar no 

tocante a limpeza, organização e higienização. Tem a seus encargos a manutenção, preservação, 

sendo coordenados e supervisionados pela Direção. Além disto, não deixam de possuir como 

responsabilidade a participação na conscientização dos alunos sobre questões pertinentes a seu 

trabalho, colaborando, portanto, com a formação social do aluno. 

Cozinheira e auxiliar de cozinha: Responsável pela preparação da merenda escolar que 

tem como objetivo atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência 

em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o 

rendimento escolar dos estudantes, bem como promovendo a formação de hábitos alimentares 

saudáveis. 

Conselho Escolar: Participa da gestão da escola e da vida escolar do aluno, de forma a 

facilitar os trabalhos e, consequentemente, o alcance dos objetivos. O Conselho Escolar deste 

Estabelecimento de Ensino está constituído da direção, representantes da: equipe pedagógica; 

docentes; alunos; pais; funcionários; APM e comunidade. Tem se reunido sempre que são 

acionados pela direção a fim de favorecer a gestão democrática do estabelecimento. Os casos 

mais importantes da gestão estão contando com a colaboração deste conselho, tais como: 

problemas de aprendizagem; problemas atitudinais e aprovação de documentos importantes 

relacionados à vida legal deste estabelecimento.  

APM (Associação de Pais e Mestres e Funcionários): É uma instância colegiada com 

papel fundamental dentro do estabelecimento, pois enfatiza de maneira positiva a gestão 

democrática. Os recursos financeiros são geridos por esta associação e as reuniões ordinárias 

constam sua periodicidade em Estatuto próprio. Além destes encontros, são realizadas reuniões 
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sempre que se fazem necessárias. Dentro da comunidade escolar participa em promoções e 

eventos pertinentes a escola.  

Conselho de Classe: É formado pela direção, equipe pedagógica e professores deste 

Estabelecimento de Ensino. As reuniões são realizadas bimestralmente. São abordados assuntos 

pertinentes à prática docente e ao processo de ensino aprendizagem que ficam documentados 

em ata e guardados na coordenação pedagógica. O horário da reunião do conselho de classe é 

fixado no calendário escolar. Devido ao problema de termos professores de outro 

estabelecimento/município, os horários são estipulados visando reunir todos os professores da 

turma, pois é o momento para trocas de experiências, levantamento de problemas de disciplina, 

planejamento da escola, avaliação, busca de melhoria de qualidade, momento de feedback 

educacional, momento de aperfeiçoamento do processo ensino aprendizagem e das estratégias 

que serão colocadas em práticas visando a melhoria. 

 

7.6 AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO E O DESEMPENHO NA UTILIZAÇÃO DE  
RECURSOS TECNOLÓGICOS NAS TAREFAS ORGANIZATIVAS DOCENTES E  DISCENTES  

Ações a serem desenvolvidas:  

1. Promover o acesso aos laboratórios de informática;  

2. Intensificar a oferta de formação continuada sobre a utilização de ferramentas da informática;  

3. Incentivar o registro de notas e frequência, bem como o cálculo da média, mediante utilização 

de planilhas eletrônicas;  

4. Ampliar o acesso a internet via rede wireless nos espaços da Escola, através da correta 

aplicação de Recursos como PDDE EDUCAÇÂO CONETADA;  

5. Manter o agendamento de visitas dos estudantes à Biblioteca; 

 6. Manter uma estrutura de organização para o laboratório de informática, de modo que 

possam ser amplamente utilizados, atendendo a um agendamento prévio; 

 7. Efetuar manutenção dos equipamentos;  

8. Disponibilizar mais computadores para professores e estudantes nas salas dos professores e 

na biblioteca;  

9. Utilizar, sempre que possível, os recursos tecnológicos disponíveis na Escola, em sala de aula 

(lousa digital);  

10. Informar os recursos, materiais e equipamentos existentes para que os professores possam 

se organizar em relação às novas tecnologias e utilizar nas salas de aula;  

11. Elaborar orientações para o uso adequado dos recursos disponíveis na escola; 
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7.7 DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA 
Ações a serem desenvolvidas:  
1. Garantir que cada professor e funcionário  exerça o trabalho para o qual prestou concurso. Os 

que apresentam laudo que não podem exercer a função para qual prestaram concurso devem 

cumprir os laudos emitidos pela DGSO; 

 2. Garantir a participação de todos os profissionais de Ensino na Semana Pedagógica, 

possibilitando a certificação da carga horária total do curso;  

3. Garantir direitos iguais para funcionários  

4. Garantir mais contato entre funcionários, equipe pedagógica,  pois assim podem surgir novas 

ideias e parcerias com vistas a melhorar a instituição;  

5. Estimular maior contato entre funcionários e professores, com vistas a estabelecer mais 

parcerias;  

6. Garantir mais informações aos funcionários e passá-las em tempo hábil para não haver 

desencontros no encaminhamento do trabalho diário;  

7.  Garantir a igualdade de tratamento dos funcionários, que devem todos, sem distinção e em 

acordo com suas funções;  

8. Garantir que os professores, quando readaptados, priorizem a sua área de formação e, caso 

não seja possível, que sua readaptação atenda às prioridades pedagógicas da escola;  

9. Garantir o respeito às especificidades das funções administrativas;  

10. Garantir a efetiva participação de toda comunidade escolar no processo de discussão dos 

rumos da Instituição, fazendo com que esses realmente sintam-se pertencentes ao processo 

educativo;  

11. Ofertar alimentação adequada aos estudantes, em acordo com seu horário de aula. 
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ANEXO I 

MODELO DE SUGESTÃO DE PLANO DE AÇÃO ELEMENTOS ESPECÍFICO 

DIMENSÃO FONTES DE ATUAÇÃO 
OBJETIVO O QUE 

QUEREMOS ALCANÇAR? 
META QUAL RESULTADO 

ATINGIR? 
PRAZO EM QUANTO 

TEMPO? 
AÇÕES O QUE FAZER ONDE 

QUEREMOS CHEGAR? 

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 
aprendizagem m. 

- Alinhamento: escola e 
família. 
 
 

- Máximo de 
frequência 

- Que os alunos alcancem o 
aprendizado suficiente para 
avançar de ano serie. 
- Contratação de professores 
para o reforço. 

- Durante o ano 
letivo. 

- O necessário para 
superar as 
dificuldades. 

-Conscientizando os alunos. 

- Reuniões com os pais, 
família; 

- Momentos de        leitura. 

- Contação de  histórias. 

- Aulas mais atraentes, 
diversificadas. 

- Atividades extraclasses 

- 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. 
-Compromisso com a vida 
escolar do aluno. 

- 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. 

- Equipe 

-     Escola 

- APM 

- Conselh
o tutelar 

- Alunos 
-Responsável  
pelo aluno 

 
Acompanhamento  dos alunos 

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). 
- Desenvolvimento 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 experiências 

- Incentivar o 
desenvolvimento 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   

- Confecção de  livrinho com 
histórias contadas pelos alunos.  

- Professores 
- Coordenação 
Pedagógica 

- Direção 

- Alunos 

Interpretação de textos e 
imagens em todas as 
disciplinas 

Ações desenvolvidas s em 
outros ambientes 

Interpretação de 
dados e 

informações para 
resolução e 
problemas 

Interpretação de dados e 
informações de problemas 

Que o aluno     compreenda 
informações expostas no 
gráfico e na tabela, bem 
como em outras 
situações problemas.  

- Interpretação e  resolução 
dos problemas apresentados. 

- Facilidade em 
entendimento do mesmo. 

- O biimestre 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 

Interpretação de dados em 
gráficos e tabelas 

Cálculos e desenvolvimento de 
raciocínio lógico 
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DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE A SER EMITIDA PELO CONSELHO 
ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 

 

ANEXO II 
 

 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE Nº001/2022emitida pelo Conselho Escolar da Instituição de Ensino: 
 

 
 

 
 
 

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

Escola Municipal Sebastião Luiz de Oliveira 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 da referida Instituição. 

 
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 

 
 
 

É o que tinha a declarar 
 
 
 
 

 Ibiporã, 06 de junho de 2022  

 
 

 
 
 
 

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 Aprovaçãoemitida 

pelo Conselho Escolar e Checklist. 



Av. Prefeito Mário de Menezes, 10130 - CX.Postal,31-Fone:(43) 3178-0393-CEP 86.200-000. 
CNPJ- 76.244.961/0001-03 

 

 

CHECKLIST2 (LISTA DE VERIFICAÇÃO) DO PPP 

ANEXO III 
 

1. Identificação 

 

NRE Londrina  

Município Ibiporã  

Instituição Escola Municipal Sebasti 

Especificidade (   ) campo (x) urbana 

 
 

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

 
 SIM NÃO 

Educação Infantil   

EF Anos Iniciais (1º ao 5º ano)   

EF Anos Iniciais (1º ao 5º ano) em Tempo Integral x  

Ed. Especial   

EJA   

 
 
 

 
Etapa Organização 

(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) 

   

EF Anos Iniciais 

(1º ao 5º ano) 
em Tempo Integral 

Ano  Bimestre  Disciplinas  

Educação Especial    

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 
SUED/SEED. 

x  
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OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: 

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. 

  

Estratégias de Ensino (Interações e Brincadeiras)   

Avaliação   

Referências   

Transição da Educação Infantil para o Ensino fundamental   

 
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 Nº / - CME 

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

Escolar 
 
 

Escola Municipal Sebastião de Oliveira 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 Legalidade nº _____________ emitida pelo 

(Conselho Escolar ou Mantenedora) da referida Instituição, situada no município de 

Ibiporã-PR e mantida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

O presente (Projeto Político-Pedagógico/ 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 paraas Instituições de Ensino Municipal e opcional para as Redes Privadas.

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) 
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ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
E DO REGIMENTO ESCOLAR A SER EMITIDO PELA 

MANTENEDORA - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 
MUNICIPAL Nº 03/2022 

ANEXO V 
 

 
 
 

 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº/ Secretaria Municipal de Educação 

 
 

 
A Secretaria Municipal de Educação, mantenedor (a) do(a) Escola Municipal 
Sebastião Luiz de Oliveira, 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 Sebastião Luiz de Oliveira do município de Ibiporã, coma oferta de: 
EF Anos Iniciais (1º ao 5º ano) em Tempo Integral. 

 
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 

 
 

 


