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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Municipal Professora Almerinda 

Felizetti do Nascimento, 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 Almerinda Felizetti do Nascimento. 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 

 
 

Entendemos como Projeto Político Pedagógico o documento que detalha 

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

expressando exigências legais do sistema ,bem como as necessidades, propósitos e 

expectativas da comunidade escolar. Reconhecemos características fundamentais desse 

documento a consideração e aplicação daquilo já instituído: Legislação, currículos, 

métodos, conteúdos etc., assim como instituir, estabelecer e criar objetivos, 

procedimentos, documentos, instrumentos, hábitos e valores que possam identificar e 

personalizar a própria cultura escolar. Mais que um instrumento que interpreta e aplicam 

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

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

caminhada é imperativo fazer educação de forma corajosa e comprometida com os 

verdadeiros anseios, princípios e valores humanos dentro do meio social no qual ele está 

inserido. "O Projeto Político Pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação 

intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por 

isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar 

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

coletivos da população predominante. Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da 

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

responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de se definir as 

ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus 

propósitos e sua intencionalidade." (Veiga, 1995) O Projeto Político Pedagógico é o fruto 

da interação entre os objetivos e prioridades estabelecidas pela coletividade, que 

estabelece, através da reflexão, as ações necessárias à construção de uma nova 

realidade. É, antes de tudo, um trabalho que exige comprometimento de todos os 

envolvidos no processo educativo: professores, equipe técnica, alunos, seus pais e a 

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

amparada por concepções teóricas sólidas e supõe o aperfeiçoamento e a formação de 

seus agentes. Só assim serão rompidas as resistências em relação a novas práticas 

educativas. Os agentes educativos devem sentir-se atraídos por essa proposta, pois só 

assim terão uma postura comprometida e responsável. Trata-se, portanto, da conquista 

coletiva de um espaço para o exercício da autonomia.  



6     

2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
 

Este estabelecimento de Ensino foi criado na gestão do Prefeito Municipal Sr. 

Dorival Martins de Souza Júnior pelo Decreto Nº 070/96 de 09/04/96, para atender alunos 

da Educação Infantil (Pré III) e ensino Fundamental (1ª a 4ª série) e denominou-se Escola 

Municipal Professora Almerinda Felizetti do Nascimento – Pré-escolar e de Primeiro Grau, 

de frequência mista.  

Pela Resolução 299/97, foi autorizado o funcionamento deste Estabelecimento de 

Ensino, e conforme a Resolução 3120/98 de11/09/98, a Escola passou a denominar-se 

Escola Municipal Professora Almerinda Felizetti do Nascimento - Educação Infantil e 

Ensino Fundamental.  

O nome da instituição foi escolhido em homenagem à Senhora Almerinda Felizetti 

do Nascimento, que teve sua vida profissional voltada para a educação, pois começou a 

lecionar em escola pública em 01/03/62.  

A Escola passou por várias ampliações, buscando atender a demanda da 

comunidade local e rural, oferecendo um ambiente adequado ao processo de 

aprendizagem.  

A Educação Infantil nesta Instituição cessou-se pela Resolução nº 002/07, de 

28/02/2007, sendo esta transferida para o Centro Municipal de Educação Infantil.  

Pela Deliberação 004/2009, do Conselho Municipal de Educação determinou-se a 

implantação gradativa do período integral em instituições municipais. Isto ocorreu de 

forma definitiva por meio do Decreto 173/12, de 17 de fevereiro de 2012, oferecendo aos 

alunos acesso a atividades pedagógicas, recreativas e culturais.  

O funcionamento da Sala de Recursos Multifuncional na Escola Municipal 

Professora Almerinda F. do Nascimento, foi autorizado pela Secretaria Municipal de 

Educação pela Resolução 022/10 no ano de 2011.  

Desde o início de sua fundação, esta Instituição trabalha de acordo com as 

propostas estipuladas pela Secretaria municipal de Educação, como: Tradicional, Ciclo 

Básico de Alfabetização, Construtivismo e Sócio-Interacionista. A concepção pedagógica 

adotada pela Secretaria Municipal de Educação em 2009 foi aprovada pelo Conselho 

Municipal de Educação, através do Parecer 002/09, estabelecendo que os Projetos 

Políticos Pedagógicos fossem norteados pela Pedagogia Histórico-Crítica, tendo como 

princípio elevar o índice do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do 

Município de Ibiporã, buscando do 1º ao 5º ano uma educação de qualidade, para que os  
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alunos apropriem o conhecimento científico necessário para a sua vida escolar. E que 

esse conhecimento leve-os a atuar em sociedade de maneira consciente.  

A proposta política pedagógica Municipal está sendo pautada na perspectiva 

Histórico-cultural,a partir desse ano de 2022, 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).  

Neste ano de 2022, 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.  

 
 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DA MANTENEDORA 

 
 

Escola  Municipal   Professora   Almerinda   Felizetti  do Nascimento   – Ensino 

Fundamental.  

Endereço: Rua Primavera, 510 – Jardim Éden – Ibiporã – PR. CEP: 86.200-000 

Fone: (43) 3178-0253  

Email: escola.almerinda@ibipora.pr.gov.br  
 
 

Mantenedora: Prefeitura Municipal de Ibiporã 

Endereço: Vitoriano Valente, 540 – Centro 

Telefone: 43 – 3178-8454  

Email: imprensa@ibipora.pr.gov.br  
 

 
CÓDIGO INEP: 41353234  

CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO NO SERE: 135500038  

  
  

CÓDIGO DA TURMA TURMA 

4042  Ensino Fundamental I  

mailto:escola.almerinda@ibipora.pr.gov.br
mailto:imprensa@ibipora.pr.gov.br
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6415  Sala de Recurso Multifuncional  

 
 

CURSOS E MODALIDADES DE ENSINO OFERTADAS 
 
 

CURSO MODALIDADE 

4042  EF Anos Iniciais (1º ao 5º ano)  

6415  Sala de Recurso Multifuncional – Tipo I  

 
 

 

SÍMBOLOS OFICIAIS 
 

 

 
A Escola Municipal Professora Almerinda Felizetti do Nascimento, tem sua logo 

que é utilizada em todos seus documentos oficiais, utilizamos também o Hino e a 

Bandeira Nacional e do município para complementar nos eventos culturais e datas 

comemorativas desta instituição.  

Estes símbolos são de extrema importância para nossa instituição, sendo assim, 

devem ser respeitados por todos os alunos, professores, pais e cidadãos.  

 
 

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 
A Escola Municipal Professora Almerinda Felizetti do Nascimento atende seus 

alunos no período integral. O Horário de funcionamento da Instituição funciona das 

06h45min, com a entrada dos primeiros funcionários e seu fechamento acontece às 

17h00. No quadro abaixo demonstrará o horário do educando na instituição:  

  
7h.30  Entrada dos alunos e início das aulas  

11h30 ás 13h00  Almoço  
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13h00  Retorno das atividades (aulas).  

16h00  Saída dos alunos e término das aulas  
 

Dentro do período que os alunos ficam na escola, eles passam por dois intervalos, 

um no período da manhã, e outro no período da tarde, recreio assistido pelos inspetores, 

direção e coordenação.  

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
 

O calendário prevê a oferta de no mínimo duzentos dias letivos e oitocentas horas 

com a seguinte organização:  

 

Etapa Orgaização Avaliação Organização curricular 

  
  
  

  
EF Anos Iniciais  

  
  
  

  
Anos  

  
  
  

  
Bimestral  

Língua Portuguesa 
Matemática 
Ciências  
História 
Geografia 
educação Física 
Arte  
Inglês  
Ensino Religioso  

 

NÚMERO DE TURMAS E DE ALUNOS DISTRIBUÍDOS POR MODALIDADES EM 

2022 

 

Turno Quantidade de Turmas Quantidade de alunos 

Intergral  1º ano “A”  18 alunos  

Intergral  1º ano “B”  16 alunos  

Intergral  2º ano “A”  11 alunos  

Intergral  2º ano “B”  17 alunos  

Intergral  3º ano “A”  18 alunos  

Intergral  3º ano “B”  20 alunos  

Intergral  4º ano “A”  28 alunos  

Intergral  5º ano “B”  31 alunos  

 
 
 
 

Sala de Recurso Multifuncional 

Turno Quantidade de turma Quantidade de alunos 
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Manhã  4  13 alunos  

 
 

 

QUADRO DE PROFISSIONAIS 

A equipe conta com quatorze professores, uma coordenadora pedagógica, uma 

diretora, uma secretária e uma inspetora. Temos também três zeladoras, uma cozinheira.  

  
  

Amanda da Silva Caputi  4333  Professora 3º ano "A"  

Eldenice Costa da Silva  3151  Zeladora  

Fabiana Rezende Romagnolli  2681/4340  Diretora  

Fernanda Busignani Farias  2907  Professora S.R.M  

Heloízis de O. Silva Marques  3975  Secretária  

Ivonete Dias  2171/3289  Professora 5º ano "A"  

Joseli das Neves Silva  3399  Zeladora  

Josilene Margonato.   de   O.  

Silva  

  
2605/2686  

  
Professora 3º ano "B"  

Karina Silva de Oliveira  3235/3722  Professora 1º ano "A"  

Lauir Alba Lucas  3997  Professora 1º ano "B"  

Márcia Cristina Antunes Costa  

dos Santos  

  
3359  

  
Zeladora  

Marcilene Antunes Ribeiro  2976  Professora Arte  

Maria Aparecida Marques  

Andrade  

  
2376  

  
Cozinheira  

Maria Clementina Bertoncini  2459/3568  Professora 2º ano "B"  

Pâmela Fernanda   Werneck  

Ferreira Silva  

  
4731  

  
Professora Inglês  

Roseli Raimundo dos Santos  

Alves  

  
2457/2902  

  
Professora 2º ano "A"  

Rosimar Regina   Cavalcanti  

Garcia Lebre  

  
3306  

  
Professora 3º ano "A"  

Samira Madeira Ortega  

Cortellete  

  
3249  

Professora Educação  

Física  

Sara Gomes da Costa Cruz  3298  Professora 1º ano "B"  

Silvia Madalena Duarte  

Portella  

  
2173/3243  

  
Professora 4º ano "A"  
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Sueli Pires Luz Costa  2496  Inspetora  

Wanderlaine Beatriz  

Rodrigues de Moares e Silva  

  
4187  

  
Coordenadora Pedagógica  

 
 

4. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS DA ESCOLA 

 
 

 
 

 
CARACTERIZAÇÃO DE CADA SETOR 

 
 

“Não se tem uma escola somente com a direção, mas sim com todos os atores 

buscando seus objetivos e buscando a função da escola, que é a aprendizagem dos 

alunos” (LIBÂNEO, 2012, p. 423).  

 

PAPEL DO ALUNO 

O aluno não deixa de ser tão importante quanto os demais membros da escola. 

Nesta estrutura não há melhores ou piores, há sim, pessoas na busca incessante de 

modificar a maneira de viver e qualificar estas crianças e jovens para a vida.  

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

determinam a existência da instituição educacional. A escola é o espaço, no qual, este 

aluno vai, em sua grande maioria, na busca de novos conhecimentos e aprimoramento.  

Diante do que foi afirmado, buscamos em Lück (2009, p. 21) a seguinte afirmação: 

“os alunos são as pessoas para quem a escola existe e para quem deve voltar as suas 

ações, de modo que todos tenham o máximo sucesso nos estudos que realizam para sua 

formação pessoal e social”.  
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Frente a essa afirmação, podemos determinar que aos profissionais da educação 

precisam desenvolver um ambiente rico em harmonia, onde a criança tenha desejo de 

permanecer, que o professor instigue o aluno, dando-lhe a possibilidade de criar novas 

formas de ordenar as informações e transformá-las em conhecimento. Para que isso 

ocorra, faz-se necessário uma postura de competência e de conhecimentos, conseguindo, 

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

sua comunidade familiar.  

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 PAPEL DO PROFESSOR 

Em uma escola, a equipe de professores identifica as expectativas e necessidades 

de desenvolvimento integral dos seus estudantes e propõe ou articula oportunidades 

educativas capazes de atendê-las.  

 

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 sistematizados 

acumulados pela humanidade. Assim, cabe ao professor:  

 

Coerência: atuar em sintonia com o Projeto Político Pedagógico da escola, 

compreendendo seu papel e cumprindo suas metas.  

 

Integralidade: compreender o estudante de forma integral, buscando identificar suas 

necessidades de desenvolvimento no nível intelectual, físico, emocional, social, cultural.  

 

Reconhecimento: conhecer a realidade do aluno, da sua família e da comunidade em que 

a escola e estes estudantes estão inseridos.  

 

Cumplicidade: conhecer as famílias de seus alunos, dialogar com elas e criar vínculos 

para fortalecer o seu desenvolvimento integral.  
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Trilhas: construir roteiros educativos que integrem disciplinas tradicionais com atividades 

complementares, saberes acadêmicos e populares.  

 

Colaboração: trabalhar de forma colaborativa com outros professores da escola, criando 

comunidades de aprendizagem para compartilhar desafios e propor estratégias 

articuladas que respondam às demandas do desenvolvimento integral.  

 

Relacionamento: estabelecer uma relação mais igualitária e dialógica com seus alunos, 

reconhecendo seus saberes e legitimando a sua capacidade de contribuição com seu 

próprio processo de desenvolvimento.  

 

Mediação: ser um mediador, facilitador e articulador do conhecimento, provocando o 

aluno a aprender a partir de seus próprios questionamentos.  

 

Pesquisa: convidar o estudante a perceber a realidade como objeto de estudo.  

 

Protagonismo: promover o protagonismo do aluno como autor e proponente do seu 

próprio processo pedagógico.  

 

Participação: colaborar com a equipe gestora no sentido de apontar necessidades de 

infraestrutura, propor projetos e ações inovadoras e se envolver com atividades do 

programa que extrapolem a sua sala de aula.  

 

Acompanhamento: avaliar continuamente os processos de ensino-aprendizagem, em 

conjunto com seus estudantes, estimulando que reconheçam o que precisam fazer para 

alcançar seus objetivos individuais e coletivos.  

 
 

 

PAPEL DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

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

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

 

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

escolar como um agente mediador e facilitador do processo ensino-aprendizagem. Está 

diretamente ligado aos professores subsidiando suas ações e contribuindo para a 

evolução de todo o processo que envolve a aprendizagem, devendo ser dinâmico e  
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competente no exercício de suas funções, buscando levar os professores à reflexão no 

que diz respeito a suas práticas pedagógicas.  

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

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

resolução de conflitos. Ao lado do professor, esse profissional zela pelo processo de 

aprendizagem e formação dos estudantes por meio do auxílio ao docente na 

compreensão dos comportamentos das crianças, ou seja: enquanto o professor se ocupa 

em cumprir o currículo disciplinar, o coordenador educacional se preocupa com os 

conteúdos atitudinais, o chamado currículo oculto. Nele, entram aspectos que as crianças 

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

interpessoais.  

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

formação de seus valores, atitudes, emoções e sentimentos.  

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

a comunidade.  

- Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da 

proposta pedagógica da escola.  

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

maneira adequada em relação a eles.  

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

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

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

- Zelar pela aprendizagem dos alunos.  

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

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

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento nacional.  

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.  

 

PAPEL DO GESTOR ESCOLAR 

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

necessário, que o profissional tenha competência e conhecimento de toda a organização  
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do espaço escolar e de sua clientela, do corpo docente e das leis que amparam o sistema 

de ensino.  

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

qualidade e melhoria da educação.  

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

pela definição de padrões de desempenho e competência do diretor escolar, dentre 

outros, de modo a nortear e orientar o seu desenvolvimento. Com isso, o gestor necessita 

compreender que a estrutura administrativa de uma escola perpassa por diversos 

momentos e não se restringe ao administrativo, o gestor necessita inicialmente 

conhecimento e competência, promovendo na comunidade escolar o entendimento do 

papel de todos em relação à educação e a função social da escola, mediante a adoção de 

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

efetividade no trabalho de todos”.Compete ao gestor escolar dinamizar e executar a 

política educacional que leve ao alcance dos objetivos educacionais propostos. O gestor 

possui em suas mãos e pode construir e reconstruir o regimento interna da escola. Este 

regimento é construído com todos os membros da escola para que auxilie no bom 

andamento da instituição.  

A Direção presidirá o funcionamento dos serviços escolares, o trabalho dos 

professores, as atividades dos alunos, as relações com a comunidade escolar e com a 

vida exterior, velando para que, regularmente, se cumpra, no âmbito de sua ação, a 

ordem educacional vigente.  

 

CONSELHO ESCOLAR 

O Conselho Escolar é constituído de todos os seguimentos da comunidade escolar. 

De natureza deliberativa, consultiva, avaliativa, fiscalizadora e mobilizadora sobre a 

organização e realização do trabalho pedagógico e administrativo da instituição escolar 

em conformidade com as políticas e diretrizes educacionais da Secretaria de Estado da 

Educação observando a Constituição Federal e Estadual, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o Estatuto da Criança e Adolescente o Regimento Escolar, bem 

como o Projeto Político Pedagógico para o cumprimento da função social e específica da 

escola. O Conselho Escolar é constituído de todos os seguimentos da comunidade 

escolar. De natureza deliberativa, consultiva, avaliativa, fiscalizadora e mobilizadora sobre 

a organização e realização do trabalho pedagógico e administrativo da instituição escolar 

em conformidade com as políticas e diretrizes educacionais da Secretaria de Estado da 

Educação observando a Constituição Federal e Estadual, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o Estatuto da Criança e Adolescente o Regimento Escolar, bem  
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como o Projeto Político Pedagógico para o cumprimento da função social e específica da 

escola.  

O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza consultiva, deliberativa e 

fiscalizadora, não tendo caráter político-partidário, religioso, racial e nem lucrativo, e seus 

dirigentes e/ou conselheiros não são remunerados. Seu objetivo é o de avaliar e 

acompanhar a implementação do Projeto Político Pedagógico, no que se refere a sua 

ação, organização, funcionamento e relacionamento com a Comunidade, nos limites da 

legislação em vigor e compatíveis com as orientações e política educacional traçadas pela 

Secretaria Municipal de Educação.  

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E FUNCIONÁRIOS 

A Associação de Pais e Mestres e Funcionários (APMF), juridicamente constituída 

e de direito privado, é o órgão representante dos pais e professores do estabelecimento 

de ensino e não tem caráter político, religioso, racial e nem fins lucrativos, pois seus 

componentes não têm remuneração, é regido por estatuto próprio, são delegados por 

eleição com um mandato de 2 anos.  

Pretende-se juntos aos Pais e Comunidade promover encontro para:  

 Análise das dificuldades e sugestões;

 Divulgar o projeto de trabalho da escola e o trabalho específico em cada turma;

 Motivação, orientações e estudos de temas que auxiliem na tarefa de educar;

 Buscar apoio nas instituições para o desenvolvimento e enriquecimento dos 

projetos da escola.

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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.  

 
 

 

– ESTRUTURA PEDAGÓGICA 

 
 

O ensino segue a Proposta Pedagógica Histórico-Cultural onde a apropriação e a 

reconstrução do conhecimento sistematizado busca evidenciar que todo conteúdo 

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  
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avaliação e, obviamente, de aprendizagem de seus alunos, se eleve gradativa e 

significativamente.  

A Escola de Período Integral vem 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, Ensino Religioso e à Filosofia, saberes 

imprescindíveis para o mundo atual. Bem como alguns projetos desenvolvidos durante o 

ano letivo, 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.  

 

- OFERTAS DE ENSINO 

A Escola Municipal Professora Almerinda Felizette do Nascimento, atende na 

Modalidade de Ensino Fundamental, destinada a alunos do 1º ao 5º anos, com idade 

entre 06 e 10 anos, em período Integral.  

Este Estabelecimento de Ensino funciona em Período Integral, proporcionando aos 

alunos materiais do currículo Básico Nacional e BNCC, com matérias específicas 

diariamente, com professores regentes bem como Inglês, arte e educação física 

ministradas por profissionais formados na área atuante seguindo os seguintes horários:  

 

CURSOS E MODALIDADES DE ENSINO OFERTADAS 
 
 

CURSO MODALIDADE 

4042  EF Anos Iniciais (1º ao 5º ano)  

6415  Sala de Recurso Multifuncional – Tipo I  
 

07h30 - Entrada dos alunos  

09h20 às 09h40 - Café da manhã de todas as turmas 

11h30 às 13h00. - Período de almoço  

13h00 - Entrada professores e retorno as atividades 

14h50 às 15h10 - Café da tarde de todas as turmas 

16h00 - Saída alunos  

17h00 - Saída professores e funcionários  
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- FORMAS DE INGRESSO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
 

De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA N°12/2021 DATA DE APROVAÇÃO: 

08 de outubro de 2021 SÚMULA: Dispõe sobre os procedimentos de matrícula, limites de 

alunos por turma, idades de ingresso, documentações e períodos de matrícula no Sistema 

Municipal de Ensino para o ano de letivo de 2022. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o disposto na 

Deliberação nº 07/2009, do CME - Conselho Municipal de Educação, RESOLVE, Orientar 

as Instituições de Ensino da Rede Municipal de Ensino de Ibiporã, quanto aos 

procedimentos, períodos de matrícula, limites de alunos por turma, idade de ingresso e 

documentações para o ano letivo de 2022.  

A educação é um direito constitucionalmente assegurado a todos, inerente à 

dignidade da pessoa humana, bem maior do homem, sendo que por isso o Estado tem o 

dever de prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.  

Conforme art. 208 da Constituição Federal, o direito à educação será efetivado 

mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 

sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente reproduzindo a CF apresenta o direito ao 

ensino básico, em seu art. 54 como direito público, já a LDB ou lei 9394/1996 estabelece 

em seu art. 32, a duração do ensino fundamental de 9 anos, começando ao sexto ano de 

vida, prevê ainda as metas que o ensino básico deverá proporcionar ao cidadão.  

A garantia do ensino fundamental obrigatório é o mínimo em termos de educação, 

uma vez que este integra o núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana, formado 

pelas condições materiais básicas para a existência.  

A matrícula em qualquer ano deverá ser feita através da Secretaria Municipal de 

Educação que dispõe de lista da documentação necessária e que através do 

georeferenciamento encaminha o aluno a escola mais próxima da sua casa ou onde 

houver vaga disponível.  

 

- ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

A   Escola   Almerinda   possui       atividades   de       enriquecimento   curricular 

destinadas aos alunos.  

 

Projeto Fazendo história 
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O Projeto foi elaborado e está sendo aplicado pelos estagiários do curso de história 

da Universidade Estadual de Londrina. O projeto acontece uma vez por semana em cada 

turma com período de uma hora, o projeto acontecerá durante o ano letivo.  

O projeto traz temas como: cultura, poder e justiça, a história hoje, o cinema em 

sala de aula: diversidade em foco, bibliotecas e livros.  

 

Projeto Transforma Ação 

O Projeto conta com professores de judô, capoeira e dança, que durante uma hora 

e meia, cinco dias da semana, se revezam com as turmas da escola para darem aulas 

dessas atividades.  

 

Projeto Movimento 

O Projeto conta com professor estagiário do curso de Educação Física que 

desenvolve atividades de esportes variados com os alunos.  

 
 

 

– ESPAÇO FÍSICO 

 
 

A Escola Municipal Professora Almerinda Felizetti do Nascimento ocupa uma área 

que está estruturada em 01 prédio, que atende o ensino fundamental I, e que conta com 

nove salas de aula, secretaria, sala de direção e coordenação, sala de professores, 

cozinha e refeitório, banheiro masculino e feminino, dispensa de materiais de limpeza e 

dispensa para condicionar os alimentos não perecíveis, biblioteca e um pátio, hoje se 

encontra com um total de 159 alunos matriculados, mais 13 alunos atendidos na sala 

multifuncional que vem de outras escolas.  

 

– ESPAÇO FÍSICO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
 

Espaços 
Físicos 

Quantidade Funções Pedagógicas 

 
 

Salas de aula  

 
 

09  

Espaço organizado com lousa, carteiras, 
cadeiras, armários a maioria com lousas 
digitais para os alunos (transmissão de  
conhecimentos e realização de 
atividades/conhecimento).  

 
Sala dos 
professores  

 
 

01  

 

Espaço organizado com mesas e cadeiras. 
O espaço é utilizado para preparação de 
aulas e organização dos materiais.  
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Secretaria  

 
 

01  

Espaço organizado com mesa, armários, 
cadeiras, computadores, arquivos ativos, 
utilizado ao atendimento aos pais, 
documentação escolar e atendimento 
pedagógico.  

 
Direção/coorde 
nação  

 
 

01  

Espaço organizado com mesa, armários, 
cadeiras. Utilizado para reuniões, 
atendimento individual aos 
pais/responsáveis, professores e  
funcionários e alunos.  

 

Pátio  
 

1  
Espaço para utilização comunitário e 
bancos.  

 

Biblioteca/Infor 
mática  

 
01  

Espaço organizado com bancadas 
(prateleiras) cadeiras. Pesquisa em livros e 
contação de histórias. Pesquisas utilizando 
a internet.  

 
Cozinha  

 
01  

Espaço organizado com armários, 
geladeira, freezer, congeladores, forno 
elétrico para preparação de alimentos.  

 
Refeitório  

 
01  

Espaço organizado com mesas e 
bancos para alimentação dos alunos;  

Depósito de 
mantimentos  

 

01  
Espaço organizado com armários para 
armazenamento e conservação dos 
alimentos.  

Banheiros para  
alunos 
Femininos  

 

01  
 

Necessidades fisiológicas.  

Banheiros para  
alunos 
Masculinos  

 

01  
 

Necesidades fisiológicas.  

Banheiros  
adaptados  

01  Necessidades fisiológicas de cadeirantes.  

Banheiro para 
Funcionários: 
Feminino e 
masculino  

 
01  

 
Necessidades fisiológicas.  

 

Lavanderia  
 

01  
Espaço organizado com bancada, máquina 
e armários parra lavagem e higienização 
dos utensílios.  

 
 

 

REGIMENTO INTERNO 

 
 

Esta unidade escolar está organizada para atender às necessidades 

socioeducacionais e de aprendizagem dos estudantes em prédio e salas com mobiliário, 

equipamentos e material didático-pedagógico adequados às diferentes faixas etárias, 

etapas de ensino e cursos ministrados, seu horário funcionará em período integral das  



21     

07h30 às 17h00 , sendo o horário das 16h00 às 17h00 reservado ao desenvolvimento das 

atividades complementares do docente.  

 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ESTUDANTES 

Esta escola acolhe estudantes de diferentes idades, níveis de desenvolvimento 

psicossocial e estratos sociais.  

Todo estudante desta escola tem direito a:  

I – Educação pública gratuita e de qualidade:  

a) Acesso à educação gratuita e de qualidade, desde a Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental;  

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) 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;  

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;  

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

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

 
 

– ANÁLISES DA REALIDADE ESCOLAR 

 
Indicadores Educacionais  

 

Os indicadores educacionais são ferramentas de extrema importância para que a 

equipe escolar obtenha dados sobre o processo de ensino aprendizagem, atribuindo 

valores estatísticos à qualidade do ensino ofertada.  

 

RESULTADO DO DESEMPENHO DA PROVA PARANÁ – 2021 
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ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA 

 
Para garantir o bom aproveitamento escolar dos alunos toda a comunidade escolar, 

professores, coordenação e direção trabalham juntamente com a família em prol de que 

nossos alunos participem integralmente as aulas. Caso o aluno apresente faltas não 

justificadas, os professores e/ou secretária por meio de SERE devem comunicar a 

Coordenação Pedagógica da instituição que entrará em contato com a família, por via 

telefone, redes sociais, bilhetes, pessoalmente. Caso não se consiga contato com os 

familiares, a Instituição realiza o encaminhamento do Programa FICA - Ficha de 

Comunicação do Aluno Ausente, na qual busca junto com apoio do Conselho Tutelar 

contato aos familiares, para que os casos de faltas sejam resolvidos da melhor maneira 

possível sem causar prejuízos de conhecimento ao aluno.  

 
 

 

DADOS REFERENTES AO ANO DE 2021. 
 
 

Escola Mun. Profª Almerinda Felizetti do Nascimento 

Turma Quantidade de 
alunos 

Média Frequência da Turma 
2021 

2º ano “A”  18  98,4%  

2º ano “B”  18  94,4%  

3º ano “A”  29  97,2%  
4º ano “A”  33  96,5%  

5º ano “A”  24  95,6%  
 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

 
 

A Escola Mun. Profª Almerinda F. do Nascimento tem muitas especificidades que 

precisam ser observadas e levadas em conta pelos professores, diretora e Coordenadora 

para juntos estabelecerem metas e atitudes coesas e coerentes com essa realidade. 

Devemos observar sempre dados e índices qualitativos e quantitativos, oriundos de 

avaliações externas e, principalmente, relativos a avaliação interna e acompanhamento 

do processo de ensino-aprendizagem, , com vistas ao aprimoramento da prática 

pedagógica.  

No ano passado juntamente com a Secretaria Municipal de Educação a Escola 

realizou um levantamento (ficha LESETE) junto aos pais, para conhecer mais a realidade  
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das famílias dos alunos que são atendidos em nossa Instituição e a partir daí traçar metas 

de superação de algumas dificuldades encontradas.  

Em 2021, tínhamos um total de 122 alunos matriculados, destes 107 famílias 

participaram da pesquisa. Segue os dados alcançados abaixo.  

 
 

 

PESQUISA LESETE REALIZADA COM A COMUNIDADE 

 
 

De acordo com os resultados da pesquisa Leset realizada com a comunidade, a 

maior parte das crianças do bairro possui a faixa etária matriculada no 2º ano do Ensino 

Fundamental. A maioria dos pais optaram por autorizar a participar das aulas na 

modalidade híbrida, com possibilidade de aula presencial. Também a grande maioria das 

casas do bairro possuem de 4 a 6 cômodos, sendo a maior parte delas casas alugadas, 

morando de 3 a 4 pessoas, não tendo essas famílias nenhum carro ou moto ou apenas 1 

meio de locomoção por família. A maior parte da renda mensal das famílias varia e 1 a 3 

salários mínimos, com 1 ou 2 pessoas no máximo que contribuem para esta renda, 

sendo o pai a pessoa que mais contribui. A maioria das famílias não recebe nenhum 

benefício assistencial, e as que recebem têm o benefício do Programa Bolsa Família, na 

maior parte.  

Sobre a situação de trabalho do principal responsável pelo aluno, deu-se um 

empate entre o número de desempregados e o número de trabalhadores com carteira 

assinada, seguido de trabalhadores informais, sem carteira assinada. Ainda sobre essas 

rendas, a maioria procede da aposentadoria dos responsáveis, seguido da profissão de 

diarista pela mãe dos alunos.  

Sobre o nível de instrução do principal responsável do aluno, a maioria possui o 

ensino médio completo.  

Sobre grupos de risco na pandemia nas casas dos alunos, a maior parte não tem 

comorbidades, porém a maioria dos alunos têm contato esporádico com pessoas dos 

grupos de risco. Sobre o tratamento de saúde, a grande maioria dos alunos utiliza o SUS  

– Sistema único de saúde, possuem internet para estudar e utilizam a Zaap Net como 

provedor de internet com velocidade de 1 a 10 megas. Possuem celulares ou tablets 

próprios ou de familiares ou terceiros que podem ser utilizados para estudos, com internet 

e compartilhado com outras pessoas da casa. A grande maioria não possui impressora, 

mas possui TV a cores e celular. Utilizam internet/redes sociais e programas de TV para 

se manterem informados e conseguem acessar o canal 21. Os questionários foram em 

sua grande maioria enviados pela secretária da escola.  
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6. FUNDAMENTOS POLÍTICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS. 

 
 

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.  

A Educação de Ibiporã continua sendo pautada nas concepções Histórico-cultural. 

A construção desse PPP é fruto das discussões conceituais, das contribuições e  

reflexões da comunidade escolar.Uma educação de qualidade deve ser construído 

coletivamente com a participação ativa dos profissionais e da comunidade escolar, sendo  
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estes elos primordiais para a construção do projeto político-pedagógico real e não 

formalista.  

Pra que essas discussões acontecessem, levamos em consideração a Proposta 

Política Pedagógica Municipal que é 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.  

A teoria Histórico-Cultural compreende o homem não como objeto da história, mas 

como sujeito da história. Nessa perspectiva, a relação sujeito-objeto é interativa, à medida 

que não há primazia de um sobre o outro, pois o homem, em sua essência, é histórico e 

está sujeito à influência de seu contexto cultural.  

Essa teoria propõe o desenvolvimento de uma ação reflexiva, autônoma e crítica 

da prática pedagógica em sala de aula, pois seu objetivo é explicar o aprendizado 

humano a partir de seu psiquismo, isto é, de sua natureza social.  

Com base na Proposta Pedagógica Histórico Cultural, queremos possibilitar ao 

professor a compreensão e a importância do seu papel no processo 

ensino/aprendizagem, com vistas à apropriação efetiva dos conhecimentos científicos e à 

formação humana dos nossos alunos.  

Na concepção Histórico-cultural, a linguagem, busca-se a aproximação do 

educando com o objeto de conhecimento por meio de elementos presentes em seu 

cotidiano, o que facilita e promove o processo de aprendizagem de forma efetiva. .  

Segundo o Referencial Curricular do Paraná, considera que, na fase inicial da 

alfabetização, é necessário enfatizar a importância da escrita na sociedade, para então, 

por meio das práticas da leitura e produção, ampliar a participação do aluno nesse 

universo, trabalhando com os gêneros em suas mais diferentes funções sociais, dentre as 

quais: organização da sociedade, comunicação entre as pessoas, registro da história dos 

homens, bem como, de proporcionar lazer, expressando convenções das mais diferentes 

formas.  

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

 

Quadro 1 – Teoria Histórico-Cultural 
 

TEORIA  Teoria Histórico-Cultural  

 
OBJETIVOS  

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  

 

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

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  

 
 
 
 
 
 

 
RELEVÂNCIA  

- 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.  

 
 
 

 

– CURRÍCULO E GESTÃO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

– CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO 

Conforme Saviani, “[...] currículo é o conjunto das atividades nucleares 

desenvolvidas pela escola. ” (p. 16). Trata-se das atividades essenciais que a escola não 

pode deixar de desenvolver, sob pena de perder a sua especificidade. O processo de 

“seleção do conhecimento” a ser incorporado ao currículo não deve se dar de maneira 

aleatória, mas com base no que é necessário ao ser humano conhecer para enfrentar os 

problemas que a realidade apresenta. A problematização da realidade pelo professor 

como parte do método da prática pedagógica é fundamental, pois a seleção do 

conhecimento que se vincula à definição dos objetivos de ensino implica definir 

“prioridades” (distinguir o que é principal do que é que secundário), o que é ditado “[...] 

pelas condições da situação existencial concreta em que vive o homem” (p. 39).  

A concepção de currículo escolar centrado no conhecimento privilegia a 

apropriação do patrimônio cientifico cultural acumulado em lugar do avanço em direção a 

novas descobertas e fronteiras científicas. Sua didática é frontal, expositiva e fácil de 

observar e de aprender, motivo pelo qual ainda predomina em muitas salas de aula. Ao 

longo da história, o currículo centrado no conhecimento garantiu que o legado das várias 

gerações fosse assimilado, preservado e transferido para uma nova geração.  
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Considera-se que currículo é tudo que uma sociedade acredita ser necessário que 

os alunos aprendam ao longo de sua trajetória escolar onde o educando é ensinado a 

pensar e expressar seu pensamento.  

O currículo é entendido como fonte de saber fixo, universal e inquestionável e a 

escola como lugar de assimilar esse conhecimento de acordo com algumas regras, das 

quais se faz referência a um conhecimento e desenvolvimento da cidadania como um 

todo, no Município de Ibiporã temos como base a BNCC e o Referencial Curricular do 

Paraná.  

 

CONCEPÇÃO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 
 

Para LIBÂNEO, 2007 “a utilização do termo gestão escolar quando se associa à 

escola, e trabalha com a concepção sociocrítica de gestão escolar”. Nessa concepção, a 

gestão escolar também é determinada como um sistema que agrega pessoas, 

“considerando o caráter intencional de suas ações e as interações sociais que 

estabelecem entre si e com o contexto sócio- político, nas formas democráticas de 

tomada de decisões” (LIBÂNEO, 2007, p. 324).  

Compreende-se que o processo de tomada de decisões dá-se coletivamente, 

possibilitando aos membros do grupo discussão e deliberação conjunta. Assim, o gestor 

escolar, na dimensão política, exerce o princípio da autonomia, que requer vínculos mais 

estreitos com a comunidade educativa, os pais, as entidades e organizações paralelas à 

escola. Gestão é então a atividade pela qual se mobilizam meios e procedimentos para 

atingir os objetivos da organização e envolve aspectos gerenciais e técnico- 

administrativos.  

A comunidade escolar, ou seja, professores, alunos, pais, direção e equipe 

pedagógica, são considerados como sujeitos ativos de todo o processo de gestão, de 

forma que a participação de cada um implica em clareza e conhecimento do seu papel, 

em relação ao papel dos demais, como co-responsáveis. Além da participação, a 

autonomia constitui-se um princípio básico da gestão democrática. Para que os membros 

da comunidade escolar possam ser considerados sujeitos ativos desse processo é 

necessário refletirmos sobre a forma de organização do trabalho escolar e as relações de 

poder neste espaço.  

Entender os limites e as possibilidades de mudanças exige conhecer o sistema, as 

políticas educacionais e a realidade escolar no seu contexto concreto. Portanto, existem 

ações possíveis à escola no sentido de uma gestão participativa, bem como, ações que 

não dependem da escola, estão atreladas ao sistema e exigem mudanças legais.  
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Assim, a gestão democrática retrata a participação e o envolvimento da 

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

analisar, compreender, dialogar, reformular e possibilitar as mais diversas mudanças para 

a obtenção de resultados condizentes com as necessidades da escola.  

 

– O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

 
 

Para se entender melhor a relação de trabalho e educação é necessário entender o 

conceito de educação onde esta se constitui em um dos principais bens da humanidade. 

Através da educação, as gerações vão ligando umas às outras, as experiências, os 

conhecimentos a cultura acumulada ao longo da história, permitindo tanto acesso ao 

saber se sistematizado, como a produção de bens necessários à satisfação das 

necessidades humanas. Contudo, por ser histórica, a educação não se faz sempre da 

mesma forma em todas as épocas e em todas as sociedades. Ela se faz de acordo com 

as condições possíveis em cada momento do processo de desenvolvimento social, 

histórico, cultural e econômico. Ou seja, fazer a educação pressupõe pensá-la e faze-la 

numa perspectiva político pedagógico.  

 

Relação trabalho e educação 

De acordo com Saviani, o Trabalho e educação são atividades desenvolvidas 

especificamente pelo seres humanos. Nesse sentido, apenas os ser humano trabalha e 

educa.  

Saviani (2007), ainda ressalta que a identidade do homem parte da relação de 

educação e trabalho “... os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de 

produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando”.  

O trabalho com Sistema Educacional Estruturado é uma proposta que 

compartilham as práticas e que dialogam com os valores da educação em direitos 

humanos e que, de alguma forma, contribuíram com mudanças positivas no dia a dia da 

escola e/ou da comunidade em torno dela e em todo município. Dando a todos os alunos 

equidade dentro da proposta de ensino visando à formação de cidadãos que tenham a 

mesma oportunidade.  

No ensino fundamental, a educação basea-se em aprender a ler, escrever, etc. 

para poder se inserir na sociedade moderna. A sociedade é, então, uma referência para a 

organização do ensino fundamental. A relação entre trabalho e educação ali é implícita, 

porque não estuda sobre o processo de produção em si, mas sim sobre o mundo em qual 

vive e sobre a função do trabalho.  
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O PAPEL DA ESCOLA E OS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO 

 
 

Para maior compreensão do papel da escola e os sujeitos da educação é 

necessário ter maior clareza sobre a concepção de sujeito e de sociedade.  

 

Concepção de sujeito e sociedade 

O Sujeito não se apresenta como um ser pronto e acabado, mas comoum ser que 

é produzido pelo meio, pela própria natureza e que, à medida que vai sendo produzido vai 

se sensibilizando em relação ao meio, vai conhecendo e adquirindo experiência que vão 

sendo acumuladas e transmitidas de uns aos outros, possibilitando a adaptação do meio 

as suas necessidades. Ou seja, o sujeito é um produto do meio que, à medida que é 

produzido passa a agir sobre o meio para garantir sua sobrevivência.  

O sujeito, porém, diferencia-se dos demais seres vivos em função de que, para 

garantir sua sobrevivência precisa trabalhar numa interação com o meio, adquiri 

experiências e conhecimentos, desenvolve seu cérebro, permitindo o enfrentar e resolver 

desafio, adquirindo a capacidade de produzir instrumentos e bem cada vez mais 

aperfeiçoados, atendendo as crescentes e diversificadas de cada momento, se 

transformando e interferindo no meio em que vive.  

Para Marx a formas de organização de uma sociedade: a religião, moral, os valores 

sociais e culturais, as políticas, dentre outros, estão diretamente ligadas ao sistema 

produtivo e a organização e distribuição da produção.  

Segundo essa concepção não se pode pensar na relação indivíduo e sociedade 

separada do fator econômico, pois a estrutura social está estruturada de modo que cada 

indivíduo ocupe uma posição social de acordo com sua parcela na produção e na 

apropriação dessa produção, ou seja, o consumo da mercadoria.  

A sociedade constitui-se, desde a Antiguidade até os dias atuais, numa sociedade 

fundada sobre a propriedade privada dos meios de produção, está radicada na sociedade 

de classes, baseando-se assim, nas lutas de classes, na exploração, na dominação, na 

competição e na concorrência.  

Frente a isso, com a divisão de classe, não há tanta preocupação com o bem-estar 

e a satisfação dos interesses universais, comum a todos os homens; mas aos interesses 

pessoais e particulares de uma minoria, ou seja, a classe social dominante expõe seu 

ponto de vista ideológico apresentando-o como universal, sem levar em conta os direitos, 

a diversidade das classes e as idéias individuais. Enquanto que, os dominados agem a 

partir de opressão.  
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Portanto, a sociedade estruturada historicamente, determina a construção do ser 

social, segundo as circunstâncias do tempo/espaço em que esta se encontra, levando em 

conta, os interesses da minoria, que é a classe privilegiada; descartando as necessidades 

e interesses dos menos favorecidos.  

A escola exerce dois papéis fundamentais na sociedade: socializar e democratizar 

o acesso ao conhecimento e promover a construção moral e ética nos estudantes. Esses 

dois papéis compõem a formação de pessoas conscientes, críticas, engajadas e com 

potencial de transformação de si mesmas e da sociedade.  

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

moral dos alunos, e é essa soma de esforço que promove o pleno desenvolvimento do 

indivíduo como cidadão. A escola é o lugar onde a criança deverá encontrar os meios de 

se preparar para realizar seus 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.  

Os professores e toda a comunidade escolar, a forma de avaliação são 

transmissores de normas e valores que norteiam e preparam o indivíduo para viver a 

coletividade. Assim, é importante que as questões de vida em sociedade façam parte, 

com clareza, da organização curricular, levando a ética ao centro de reflexão e do 

exercício da cidadania.  

A convivência deve ser organizada de modo que os conceitos como justiça, 

respeito e solidariedade sejam compreendidos, assimilados e vividos, com esse proposto 

à escola se desafia a instalar uma atitude crítica, que levará o aluno a identificar 

possibilidades de reconhecer seus limites nas ações e nos relacionamentos a partir dos 

valores que os orientam.  

Assim a escola deve preocupar-se em possibilitar condições para que a sociedade 

que a abriga ingresse em seu meio, assumindo assim seu compromisso como local de 

transmissão de saber e construção do conhecimento sendo o papel da escola neste 

mundo que se transforma, deve estar equilibrado entre uma função sistêmica de preparar 

cidadãos tanto para desenvolver suas qualidades como para a vida em sociedade. Ao 

mesmo tempo, deve exercitar sua função crítica ao estudar os principais problemas que 

interferem em sua localidade, devendo apontar soluções.  

Hoje o conhecimento é muito dinâmico e é importante que a escola, como 

instituição de ensino e de aprendizagem, trabalhe para a formação de sujeitos que sejam 

protagonistas de seu próprio saber. O papel da Escola no fomento de um ensino pautado 

no diálogo contribui significativamente para o processo de construção de saberes, bem 

como o desenvolvimento intelectual. O diálogo, quando praticado, tende a formar sujeitos  
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ativos, inovadores, criativos, indivíduos autônomos e críticos, capazes de responder aos 

desafios contemporâneos da sua realidade. No exercício do diálogo criam-se elos de 

pertencimento e valoração daquilo que se faz, atribui-se sentido ao conhecimento e 

comunicamos nossas intencionalidades.  

 

– A ESTRUTURA DISCIPLINAR E A INTEGRAÇÃO CURRICULAR 

 
 

Quando se propõe uma estrutura curricular organizada em conhecimentos 

disciplinares é preciso refletir sobre a efetividade desse currículo de forma 

contextualizada. O conhecimento trabalhado em sua totalidade e contextualizado garante 

sua relação interdisciplinar. Contudo, esta relação não pode ser artificial - deve-se tomar 

muito cuidado - em nome da não fragmentação ou por acreditar que o conhecimento 

disciplinar está engavetado - com o descarte do conteúdo da disciplina.  

Alguns conceitos da disciplina são amplos, e cotidianamente, integrados em muitas 

outras disciplinas escolares, enquanto certos conceitos específicos são restritos a 

determinados ramos da ciência. Nesta perspectiva prevalece no currículo a dimensão 

explicita e não-explícita - há um planejamento de conteúdos, o qual é seguido em função 

da intencionalidade proposta e pensada no projeto pedagógico, contudo em algumas 

disciplinas prevalece a dimensão não explícita, em especial na área de humanas. Isto 

posto, concebe-se que, se trabalhados na totalidade, os conhecimentos disciplinares 

estão articulados naturalmente, na medida em que o professor esteja aberto a esse 

movimento de totalidade para uma efetiva promoção do conhecimento. Para uma 

compreensão totalizante do currículo, é necessário superar a fragmentação e a 

descontinuidade das práticas escolares, da estrutura hierarquizada na qual as escolas 

estão inseridas.  

É necessário reforçar ações tais como:  

 Trabalho mais coletivo e democrático e não democratismo;  

 Relações mais horizontais e de responsabilidade coletiva;  

 Coordenadores como articuladores e mediadores do trabalho docente, e não 

apenas um mero transmissor das decisões (não discutidas pelo colegiado) 

tomadas em instâncias superiores.  

A fragmentação se expressa na grade curricular. Nela os conhecimentos escolares 

encontram-se fragmentados e engavetados. Isto se expressa na ausência de uma prática 

permanente de diálogo entre os professores das outras disciplinas. Isso é perceptível, 

uma vez que a cada “50 minutos” os discentes têm professores diferentes. Portanto, não  
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se pode descaracterizar o conhecimento disciplinar e sua relação interdisciplinar e 

contextualizada em nome do enfrentamento á fragmentação tecnicista da grade curricular. 

Na compreensão dos professores e profissionais da educação é necessário que  

todos discutam profundamente ações e práticas escolares, a fim de que se tenha maior 

aprofundamento teórico e compreensão da Proposta Pedagógica. Um currículo (inter) 

disciplinar concebe a relação educação e trabalho como eixo central, que integra diversas 

ciências, ocorrendo assim, o aprofundamento da capacidade de reflexão de alunos e 

professores sobre as mudanças e permanências da formação integral em um mundo do 

trabalho que é dinâmico e em constante mutação, por outro lado excludente tal 

capacidade contribuirá para a participação plena do aluno na vida intelectual, política, 

social e econômica de suas comunidades.  

Concebe-se assim que a mediação teórico-prática pode ter diferentes origens: na 

ciência, na cultura popular, nos meios de comunicação, na história de vida, na profissão, 

no mundo do trabalho. Nesta perspectiva, pressupõe-se uma metodologia pela qual o 

professor seja desafiado a refletir sobre a sua realidade e também sobre as diferentes 

concepções e relações que se complementam para atingir a totalidade.  

O conhecimento trabalhado em sua totalidade e contextualizado garante sua 

relação interdisciplinar. Contudo, esta relação não pode ser artificial - deve-se tomar muito 

cuidado - em nome da não fragmentação ou por acreditar que o conhecimento disciplinar 

está engavetado - com o descarte do conteúdo da disciplina. Nesta perspectiva de 

currículo as mudanças devem pressupor uma discussão em torno do caráter tecnicista da 

matriz curricular. A fragmentação do currículo nada mais expressa que a própria 

fragmentação social, econômica e histórica.  

 

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.  
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O processo de inclusão educacional exige planejamento e mudanças sistêmicas, 

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

recursos governamentais até a flexibilização curricular que ocorre em sala de aula.  

Não é possível esperar que os requisitos necessários para a efetivação deste 

processo se concretizem, 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 nas relações sociais. Diante disso, o profissional envolvido e 

comprometido, busca formar um cidadão crítico, criativo, ético, político e solidário, dentro, 

é claro, de suas capacidades.  

Contudo, Jussara Hoffmann questiona: Como propor inclusão de crianças com 

deficiência no ensino regular, se a escola não está preparada para atendê-la em seu jeito 

diferente de aprender e de se comunicar? Que processo de inclusão permite que a escola 

não leve em conta a dignidade das crianças, limitando suas oportunidades de aprenderem 

e conviverem com outros? Como podem professores atender tais alunos, sem estarem 

preparados profissional e emocionalmente?  

É preciso que a comunidade escolar, juntamente com a comunidade civil e política 

se envolvam de tal forma, neste processo, a fim de difundir e mediar conteúdos, 

garantindo os direitos de tais cidadãos, cuidando em atendê-los do “jeito que uma precisa” 

(HOFFMANN)  

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
 

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

acesso a tudo que disponibilizado regularmente às outras crianças, outro principio dessa 

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

do ensino e finalidade da educação são:  

a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, etc.;  
c) Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;  
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d) Respeito a liberdade e apreço a tolerância;  
e) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.  

 

Para trabalhar a inclusão em sala de aula devemos:  

a) Estabelecer critérios de inclusão;  
b) Desenvolver trabalhos coletivos;  
c) Determinar estratégias de cooperação;  
d) Realizar adaptações necessárias;  
e) Envolver a família;  
f) Apostar no uso da tecnologia;  
g) Criar atividades que envolvam todos os estudantes;  
h) Investir em acessibilidade.  

 

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
 

Ao descrever as Concepções de Educação Especial esta unidade prima pela 

Resolução 02/2001 do CNE que institui as Diretrizes Nacionais para a educação de 

alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em 

todas as suas etapas e modalidades, conforme também orienta tal Resolução a instituição 

assegura os serviços de educação especial sempre que se evidencie a necessidade de 

atendimento especializado.  

Seguindo a linha teórica Histórico-cultural nessa modalidade de ensino, seus 

conceitos não diferem das outras modalidades. Entendemos que o processo de adquirir 

conhecimento não é de origem somente biológica e sim, mediante as relações diversas a 

qual a criança está inserida. Todos aprendem através de signos e instrumentos que 

mediam esse processo. Cabe ao professor conhecer a realidade do aluno e atuar na zona 

de desenvolvimento proximal respeitando os limites da criança para o momento.  

Dentro dessa modalidade, Vygotsky afirma que "a própria deficiência cria 

mecanismos para compensar a deficiência". Sendo assim, cabe ao professor buscar 

meios e recursos para acessibilizar, ou seja, mediar esse processo de aprendizagem, pois 

todos podem aprender no seu tempo e na sua maneira.  

A escola oferece Classe Especial que é uma sala de aula em escola do Ensino 

Regular, onde o professor é especializado na área da deficiência mental onde utiliza 

métodos, técnicas, procedimentos didáticos e recursos pedagógicos especializados e, 

quando necessário, equipamentos e materiais didáticos.  

 

RESOLUÇÃO CNE/CEB N° 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001. (*)  
Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.  

 

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de 
conformidade com o disposto no Art. y°, $ l°, alínea "c", da Lei 4.024, de 20 de dezembro 
de 1y61, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, nos Capítulos 
I, II e III do Título V e nos Artigos 58 a 60 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e  
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com fundamento no Parecer CNE/CEB17/2001, homologado pelo Senhor Ministro de 
Estado da Educação em 15 de agosto de 2001,  
RESOLVE:  
Art. 1° A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos 
que apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas 
as suas etapas modalidades.  
Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, 
nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre 
que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, 3 
necessidade de atendimento educacional especializado.  
Art2° Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 
especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para 
todos.  

Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem conhecer a demanda real de 
atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais, mediante a criação de 
sistemas de informação e o estabelecimento de interface com os órgãos governamentais 
responsáveis pelo Censo Escolar e pelo Censo Demográfico, para atender a todas as 
variáveis implícitas à qualidade do processo formativo desses alunos.  
Art. 3° Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um 
processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 
serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 
complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais 
comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, 
em todas as etapas e modalidades da educação básica.  
Parágrato único. s sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor 
responsável pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e 
financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção da educação 
inclusiva.  
Art. 4° Como modalidade da Educação Básica, a educação especial considerará as 
situações singulares, os perfis dos estudantes, as características bio-psicossociais dos 
alunos e suas faixas etárias e se pautará em princípios éticos, políticos e estéticos de 
muco a assegurar:  
I- a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus projetos 
de estudo, de trabalho e de inserção na vida social;  
II - a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a valorização 
das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais 
especiais no processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição e 
ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências;  
II - o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação 
social, política e econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres 
e o usufruto de seus direitos.  
(*)CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Básica. Resolução 
CNE/CEB 2/2001. Diário Oficial da União, Brasília, 14 de setembro de 2001. Seção 1E, 
p. 39-40.  

 

– CONCEPÇÃO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
 

A pedagogia adotada aqui no Município de Ibiporã é a concepção Histórico- 

Cultural, este presente documento busca nortear a concepção de aprendizagem que 

define o currículo no contexto político-pedagógico atual e trata da sua correspondência 

com os processos de ensino e de aprendizagem da Escola Municipal Professora 

Almerinda Felizetti do Nascimento.  

Sendo assim, faz-se necessário pensar o Currículo Formal como um conjunto de 

conteúdos das disciplinas escolares que orienta o planejamento docente. Contudo, além 

dele, é importante salientar o Currículo Oculto que se manifesta por meio das relações em  
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sala de aula, o qual compreende tudo o que envolve o aprendizado dentro da instituição 

escola, as formas de exposição de conteúdo, as formas avaliativas, a organização dos 

espaços e dos horários, ou seja, todas as práticas escolares.  

Considerando que a escola é uma instituição inserida em uma sociedade marcada 

pelas exigências do mercado de trabalho, ela acaba por funcionar como seu instrumento. 

Entretanto, os saberes básicos necessários: ler, escrever, interpretar, contar, calcular, 

entre outros, ensinados pela escola, não são suficientes para que as pessoas possam 

compreender o mundo ao seu redor. Afinal, “ler” o mundo requer assimilação dos 

conhecimentos científicos (currículo) e compreensão das relações de poder entre os 

homens. Portanto, podemos concluir que o currículo envolve relações sociais, 

abrangentes e decisivas para o processo de aprendizagem, que interferem no 

desempenho do aluno em sala de aula.  

Se por um lado, para cada área do conhecimento e para cada nível de 

aprendizado, o currículo formal tem seus objetivos e habilidades a serem atingidas, por 

outro, para se formar um instrumento de promoção humana, precisa ser constantemente 

confrontado com os objetivos da ação educativa, de acordo com as atividades 

sistematizadas. Assim, o currículo formal deve ser constantemente transformado em 

currículo real através de planejamentos bimestrais e planos de aulas que se constituem 

as ações didáticas educativas.  

Trata-se da educação com objetivos para além da formação de indivíduos aptos 

para o mercado de trabalho, mas que leve em consideração o conhecimento científico 

historicamente elaborado e a práxis social que o aluno vivência.  

Assim, objetiva-se uma Educação que supere a formação dos conceitos, levando o 

aluno a refletir sobre seu papel na sociedade, dentro da sala de aula, para que ele possa 

nessa relação teoria e prática encontrar novas maneiras de atuar no contexto em que 

vive.  

Tais conhecimentos científicos, assim como a arte e a tecnologia foram criados e 

acumulados pelos homens em diferentes sociedades, em diferentes épocas, de diferentes 

maneiras, com objetivos diversos e foram desenvolvidos superando diferentes obstáculos, 

sejam eles sociais ou epistemológicos.  

Contudo, é necessário que o professor esteja ciente dos vários elementos didáticos 

que influenciam e possibilitam a apropriação destes conhecimentos, por parte dos alunos.  

Nessa perspectiva acontece a mediação dialética, ou seja, o ponto de partida deve 

sempre ser o levantamento do saber imediato (o que o aluno já sabe). A seguir, 

problematiza-se com base nos registros das ideias iniciais dos alunos, levando-os a 

comparar seu saber imediato ao conhecimento mediato do professor, momento em que  
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esses conhecimentos podem se contradizer e o aluno perceber a limitação do seu 

conhecimento, interessar-se e querer avançar no processo de apropriação do conceito.  

Sendo assim, a Prática educativa caracteriza-se pelas relações de tensão entre o 

processo de ensino (desenvolvido pelo professor) e o processo de aprendizagem 

(desenvolvido pelo aluno), os quais preservam suas identidades e potencializam aos 

alunos a elaboração de sínteses cognitivas relativas ao conteúdo de ensino desenvolvido 

(ALMEIDA, OLIVEIRA e ARNONI, 2007, p. 124).  

Para garantir que esses conhecimentos sejam apropriados pelos alunos, o 

professor deve organizar o desenvolvimento do trabalho pedagógico de modo a unir teoria 

e prática. Portanto, o planejamento de aula na perspectiva da práxis exige do professor, 

além do domínio do conhecimento científico em sua integralidade, a capacidade de 

articulá-lo aos conhecimentos do cotidiano do aluno, na direção de uma aula crítica que 

possibilite ao aluno, gradativamente, relacioná-los em uma perspectiva de totalidade, 

objetivando uma educação intencional e de qualidade.  

Destarte, o professor tem papel fundamental nos dois processos: de aprendizagem 

e de transformação da sociedade e, para isto, utiliza o currículo escolar a favor da 

concepção de que a Escola pode e deve influenciar a sociedade e que sua aula faz parte 

desse processo, no qual pode formar cidadãos críticos e conscientes da sua importância 

na participação social em que está inserido.  

 

– CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 
 

Entendemos a avaliação educacional como um processo de observação e 

acompanhamento que promove a aprendizagem. Não qualquer aprendizagem, mas 

aquela que ofereça condições para que o educando e o educador se reconheçam como 

sujeitos em um processo de educação, o qual se propõe a ser instrumento de 

transformação social, superando aprendizagens que levam ao ajustamento, à sociedade 

posta e à manutenção do status quo. Nessa perspectiva, a avaliação será entendida 

como um meio e não um fim. Educador e educando terão no processo de avaliação, um 

processo avaliativo deve estimular o raciocínio, acionar a reflexão e a criatividade, 

provocar julgamentos e promover linhas de pensamentos por meio de pensamentos dos 

quais, gradativamente, ambos- educador e educando- possam compor, resolver, criar 

alternativas e inserir-se crítica e ativamente na realidade estudada. A avaliação deve ser a 

imersão para uma transformação interior e para uma ação consciente, tanto no nível 

individual quanto no coletivo.  



51     

Dessa forma, apresentamos uma proposta de avaliação que está em função de um 

projeto de homem e de sociedade, por isso atrelado também ao Projeto Político 

Pedagógico da escola, contemplando, assim, a totalidade do processo ensino 

aprendizagem. Daí a necessidade de superar seu caráter autoritário, amarrado quase 

exclusivamente à classificação, para realizar uma avaliação diagnóstica, continua, 

processual, que objetiva explicitar o grau de compreensão da realidade.  

As mudanças em avaliação vêm ocorrendo universalmente como decorrência da 

exclusão de milhares de crianças e jovens da escola, precocemente, e porque a escola 

tradicional, estilista e classificatória não deu em conta de oportunizar que todos 

aprendessem como poderiam se tivessem oportunidades reais de aprendizagem.  

Crianças, jovens e adultos continuam a ter problemas de aprendizagem em nossas 

escolas porque, não há, de fato, um conhecimento verdadeiro das suas condições de 

vida, porque não se formam, professores alfabetizadores competentes em cursos de 

magistério e licenciaturas, porque, porque há muitos alunos em cada sala de aula, porque 

não existem recursos didáticos, espaços adequados nas escolas, segurança e conforto, 

porque os professores não tem tempo e espaços nas escolas para formação continuada, 

porque são mal remunerados, porque fazem jornadas longas de trabalho, sem tempo de 

se preparar para a realidade que enfrentam, de planejar suas tradicionais de avaliação, 

viajando no contramão da evolução teórica em educação, como solução para problemas 

que são políticos e administrativos é, no mínimo cruel e antiético.  

Percebemos também que pouco se discute sobre o acompanhamento das 

aprendizagens nas escolas, e exaustivamente se debate sobre as formas de registro de 

desempenho escolar. Ou seja, “discute-se avaliação pelo avesso, pois o sistema de 

registro é apenas a ponta de um grande iceberg” (Hoffmann, 2001). Se o problema for 

analisado apenas superficialmente, o navio afunda, pois, seus fundamentos são amplos, 

complexos e pontiagudos.  

Métodos e instrumentos de avaliação estão fundamentados em valores morais, 

concepções de educação, de sociedade, de sujeito. São essas as concepções de 

educação, de sociedade, de sujeito. São essas as concepções que regem o fazer 

avaliativo e que lhe dão sentido. É preciso, então, pensar primeiro como os educadores 

pensam a avaliação antes de mudar metodologias, instrumentos de testagem e formas de 

registro.  

A avaliação da aprendizagem, mais especificamente, envolve e diz respeito 

diretamente a dois elementos do processo: educador/avaliador e educando/avaliando. 

Mesmo que o educador trabalhe com muitos alunos, sua relação no processo avaliativo 

se estabelecerá de forma diferente com cada um deles. Por meio da ação mediadora, da  
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tomada de decisões, ele estará afetando vidas e influenciando aprendizagens individuais. 

Da mesma forma, cada aluno irá estabelecer maiores ou menores vínculos intelectuais e 

afetivos com cada professor, resultando em atitudes e respostas diversas por parte 

desses.  

Não se pode dizer que avaliou porque observou algo do aluno ou denominar por 

avaliação apenas a correção de sua tarefa ou teste e registro das notas. Nesse caso, não 

houve a mediação, ou seja, a intervenção pedagógica, decorrente da interceptação das 

tarefas, uma ação pedagógica, decorrente da interpretação das tarefas, uma ação 

pedagógica desafiadora e favorecedora à superação intelectual dos alunos. O processo 

avaliativo se desenvolve concomitante ao desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos. Anotações sobre seu desempenho trimestral, por exemplo, são pequenas paradas 

de um trem em movimento, ou seja, momentos de o professor dar notícias sobre o 

caminho percorrido pelo aluno até aquele momento. A relação educador/educando exige 

o processo avaliativo mediador, que, por sua vez, só sobrevive por meio do resgate à 

sensibilidade, do respeito ao outro, da convivência e de procedimentos dialógicos e 

significativos.  

 

AVALIAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIPORÃ 

 
 

No ambiente educacional desta escola, a avaliação compreende em:  

A “AVALIAÇÃO BIMESTRAL” constitui-se numa avaliação periódica, a ser aplicada 

ao final de cada Bimestre conforme previsto no calendário escolar do 1º ano ao 5º ano, 

nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências e inglês, 

obrigatoriamente por todas as Unidades Educacionais que mantêm o Ensino Fundamental 

da Rede Municipal de Ensino. Além das avaliações sistematizadas. O acompanhamento 

individualizado periódico da criança deverá ser  

realizado, no mínimo, uma vez por bimestre, por meio da FICHA DE 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO ALUNO, abrangendo aspectos da trajetória 

aprendizagem e comportamental.  

A “AVALIAÇÃO BIMESTRAL” será composta por duas avaliações com valor de 5,0 

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

pelo professor regente e a segunda composta pelo Sistema Integrado de Educação – 

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

a elaboração da primeira avaliação.  

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

Sistema Integrado de Educação – Máxi no valor de 5,0 pontos e trabalhos elaborados  
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pelo professor da disciplina no valor de 5,0 pontos, totalizando assim, 10,0 pontos e na 

disciplina de Educação Física, a avaliação bimestral será composta por uma avaliação 

elaborada pelo professor da disciplina no valor de 5,0 pontos e trabalhos elaborados pelo 

mesmo, no valor de 5,0 pontos, totalizando 10,0 pontos.  

A “AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO SEMESTRAL” ocorrerá ao final do 1º e 2º 

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

conteúdos para 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.  

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  

 

DA AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 
 

Institui modelo de Sistema de Avaliação Diagnóstica e do Aproveitamento Escolar 

dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Ibiporã, buscando o 

conhecimento da trajetória de aprendizagem e comportamento dos alunos, colaborando 

para a diminuição da desigualdade de aprendizado, do abandono e da evasão escolar.  

Da Avaliação Diagnóstica Da Rede Municipal: 
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A Avaliação Diagnóstica constitui-se numa avaliação censitária, de larga escala, a 

ser aplicada na Educação Infantil desde o berçário (de forma oral) ao Pré II e no Ensino 

Fundamental do 1o ao 5o ano, obrigatoriamente por todas as Unidades Educacionais da 

Rede Municipal de Ensino de Ibiporã.  

A “Avaliação Diagnóstica” do ensino Fundamental será feita por 2 (dois) sistemas, 

um realizado pelo professor de cada turma, tabulado e entregue à S.M.E e o outro, 

realizado pelo Sistema Integrado de Ensino – Máxi. 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;  

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

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

curricular (Língua Portuguesa e Matemática), por ano de escolarização, conforme 

disposto no art. 3o desta instrução.  

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

responsabilidade das instituições de ensino, ocorrendo no mês de fevereiro, dentro dos 

respectivos horários de funcionamento.  

A “Avaliação Diagnóstica” será realizada pela S.M.E e professores será aplicada 

pelos próprios professores Unidade Educacional e as orientações para a aplicação serão 

fornecidas em um “Guia de Aplicação da Avaliação Diagnóstica”, enviado pelas 

assessorias da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da S.M.E. A Avaliação 

diagnóstica do Sistema Integrado máxi contará com material, guia de aplicação e análise 

dos dados enviados por eles.  

Os dados coletados pelos professores da rede, através da “Avaliação Diagnóstica”, 

deverão ser analisados e estruturados pela coordenação pedagógica, e entregues à 

S.M.E.  

Os resultados das “Avaliações Diagnósticas” serão disponibilizados para cada 

instituição de ensino.  

Caberá ao Diretor da Unidade Educacional adotar as providências necessárias 

para o êxito de cada aplicação, correção e análise dos resultados da “AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA”, especialmente, no que se refere a:  

I - organização dos espaços e horários de aplicação da prova;  

II - garantia de que os alunos tenham os materiais escolares  
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apropriados, tais como: caneta, lápis, borracha e apontador; 

III - ampla divulgação do evento a toda comunidade escolar; 

IV - segurança e sigilo das provas que integram essas 

avaliações;  

V - entrega dos resultados no prazo estipulado;  

VI - ampla divulgação da presente instrução, dos materiais de orientação para 

aplicação, do guia de correção e da disponibilidade dos resultados da “Avaliação 

Diagnóstica” à S.M.E.  

Caberá à Secretaria Municipal de Educação a análise dos dados da “AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA” elaborada pela S.M.E e ao Sistema Integrado Máxi os dados de sua 

avalição, tanto da Educação Infantil quanto do Ensino Fundamental a fim de realizar as 

devidas interferências para sanar as dificuldades ncontradas.  

Os alunos do 1º ao 5º ano, serão divididos em níveis de ensino, possuindo 

assistentes de alfabetização do Programa Tempo de Aprender para auxílio aos alunos do 

1º e 2º ano, e estagiários do Convênio de Estágios entre o Município de Ibiporã e a 

Universidade Estadual de Londrina para o atendimento às dificuldades dos alunos do 3º, 

4º e 5º ano, juntamente com os seus professores regentes, sendo atendidos no período 

regular de aula e/ou em contraturno.  

Nas instituições de período integral o reforço será realizado pelo professor regente 

no período vespertino e auxiliado pelos estagiários do Convênio UEL, serão trabalhadas 

as habilidades e pré-requisitos exigidos para sanar as dificuldades apresentadas através 

da Avaliação Diagnóstica. E nas instituições de período parcial, o reforço será realizado 

no período oposto em que o aluno estiver matriculado, com início no máximo no mês de 

abril de 2022.  

A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo de ensino e 

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

para que o estudante continue avançando em sua aprendizagem.  

A avaliação da aprendizagem será contínua, cumulativa e processual, devendo 

refletir o desenvolvimento global do estudante e considerar suas características 

individuais no conjunto dos componentes curriculares cursados, com preponderância dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  

Na avaliação da aprendizagem dos estudantes, o caráter formativo predominará 

sobre o quantitativo e classificatório.  

No nível operacional, a avaliação da aprendizagem dos estudantes tem como 

referência o conjunto de habilidades, conhecimentos, princípios e valores estabelecidos 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular do Paraná.  
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Esta escola adotará estratégias e instrumentos de avaliação das aprendizagens, 

para cada etapa de Ensino, visando o progresso individual e contínuo que favoreça o 

crescimento do estudante.  

A avaliação da aprendizagem será realizada em função dos termos aplicados, e 

serão utilizados métodos e instrumentos de avaliação ativos, diversificados e coerentes 

com as concepções e finalidades educativas expressas na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e Referencial Curricular do Paraná e, consequentemente na Proposta 

Pedagógica desta escola.  

 
 

ELEMENTOS OPERACIONAIS 

 
Premissas Da Escola 

 
A comunidade Escolar é constituída pela Equipe de Direção, Equipe Pedagógica, 

Equipe Administrativa, Docentes, Discentes e Pais de alunos regularmente matriculados 

no estabelecimento de ensino. Para a construção de regras e acordos dentro da 

instituição de ensino, se reúnem, a fim de realizar acordos e regras de forma democrática 

no início do ano letivo e sempre que haver necessidade, levando em conta a importância 

de se trabalhar coletivamente, transmitindo conhecimentos e saberes um ao outro, no 

intuito de realizar um trabalho pedagógico organizado e que contemple os objetivos, os 

valores e as necessidades para uma melhor organização da escola.  

A Escola apresenta como proposta de articulação entre todos os membros da 

comunidade escolar:  

Participar das discussões para implementação da Proposta Pedagógica definitiva 

pela política educacional da Instituição na qual se refere;  

Tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar do estabelecimento;  
 
 
 
 

7. PROPOSIÇÃO DE AÇÕES – METAS 

 
ELEVAR O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO DOS ESTUDANTES 

 
 

Para elevar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes devemos definir 

competências a serem desenvolvidas.  

Diante dessas concepções sobre a pessoa e os cenários contemporâneos, a  

escola junto com o município envidará todos os esforços para desenvolver nos estudantes 

a capacidade de:  
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 Investigar e resolver problemas de forma critica em diferentes áreas do 

conhecimento;  

 Conhecer a si mesmo, sua história e interar com o outro, bem como as diversas 

manifestações artísticas e culturais;  

 Identificar a existência de valores humanos em suas ações e exercitá-las na 

vivencia em sociedade;  

 Ler com compreensão as diferentes linguagens do mundo em transformação;  

 Ser autônomo, responsável, resiliente, ético, democrático;  

 Utilizar as novas tecnologias para situar-se e compreender o mundo, usando as 

mesmas como ferramentas de realização pessoal e profissional;  

 Argumentar com fundamentos;  

 Transformar sua comunidade.  
 
 
 
 

APRIMORAR A REDE DE COMUNICAÇÃO DE INFORMÇÃO A TODA A 

COMUNIDADE ESCOLAR 

 
A comunicação entre família e escola no processo de aprendizagem tem reflexos 

muito importantes, pois ela esta diretamente relacionada ao desenvolvimento dos alunos.  

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

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

Para manter em bom diálogo entre escola e família o primeiro passo para incentivar 

a participação dos pais na vida escolar dos filhos é a escola está sempre aberta para o 

dialogo, 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, email, 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.  

 
 

 

REALIZAR UMA PRÁTICA EDUCATIVA FUNDAMENTADA NO 

DESENVOLVIMENTO DE VALORES NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO HUMANA 
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A escola trabalha de forma articulada, ensinamos os valores referentes ao bom 

convívio, abaixo destacamos alguns projetos desenvolvidos na escola para desenvolver 

praticas de valores.  

 

I. PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 5º ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

PÚBLICO ALVO: Alunos dos 5º Anos do Ensino Fundamental.  

TEMPO PREVISTO: O projeto é trabalhado no 2° semestre do ano letivo. 

ENVOLVIDO: Professores, alunos, DETRAN, coordenadores pedagógicos, diretores e 

pais.  

JUSTIFICATIVA  

Atualmente existem muitos veículos nas ruas e as crianças saem mais de casa, 

isso acarreta um fluxo maior de pedestres e transportes nas ruas e avenidas de nossa 

cidade. Nossas crianças residem numa cidade tranquila, mas muito movimentada com 

grande fluxo de veículos. Além disso, a maioria das unidades escolares localizam-se em 

ruas de grande movimento, na qual não há semáforos para garantir uma maior segurança 

das crianças e seus responsáveis ao atravessar a rua e adentrarem as escolas . Diante 

desta realidade faz-se necessário abordar com os alunos conceitos de segurança no 

trânsito que é oferecido pelo DETRAN.  

OBJETIVOS  

Espera-se que, ao fim deste projeto, os alunos:  

● Andem sempre pela calçada e do lado de dentro da mesma;  
● Olhem para os dois lados antes de atravessar a rua;  
● Atravessem sempre na faixa de segurança, ou na falta desta, utilizem a 

beira das calçadas, ou em último caso;  
● Deixem que um adulto o segure pelo punho para sua maior segurança;  
● Reconheçam o semáforo de veículos e de pedestres, sua importância e 

significado;  
● Contribuam para um trânsito mais seguro; - tenham consciência da 

importância das normas de trânsito.  
 
 

METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS  

Pretende-se que no mínimo 80% dos alunos alcancem os objetivos propostos. 

Almeja-se que no mínimo 95% dos alunos participem e interajam das atividades sugeridas 

durante este projeto.  

 

METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO  
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Motivação os alunos serão motivados e incentivados em relação ao projeto através 

de músicas que mencionam o tema, com livros de literatura infantil, clipe infantil e 

cartazes.  

 

CONTEÚDO  

No decorrer do projeto serão trabalhados os seguintes conteúdos: − Semáforo 

(pedestre e veículo) − Conduta no trânsito −  

Faixa de segurança − Apresentação de algumas placas de trânsito. 

METODOLOGIA  

Os conteúdos serão desenvolvidos de forma lúdica e atrativa, através de: − Música  

– Cartazes − Pintura, recorte e colagem − Simulação de uma vivência de trânsito − Roda 

de conversa − Brincadeiras dirigidas − Artes com sucata.  

FIXAÇÃO  

Para tornar permanente a proposta trabalhada neste projeto, no decorrer do ano letivo 

será abordada a maneira correta de se portar no trânsito em: − Histórias que serão 

contadas; − Rodas de conversa; − Vídeos que por ventura mostrem cenas que seja 

possível tratar este aluno; − Brincadeiras; − Excursões (Visita ao DETRAN); − Enfim, em 

qualquer situação que seja possível tratar deste tema.  

 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será contínua e acontecerá através da observação do desempenho 

das crianças em todas as atividades propostas.  

ALGUMAS ATIVIDADES REALIZADAS:  

Confecção de semáforo de veículos com caixinha de sucata.  
 
 
 
 

II. PROJETO – LIXO NO LIXO, NOSSA ESCOLA É UM CAPRICHO. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos, professores e demais funcionários do Cemei Irmã Dulce e 

demais Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Lindoeste de (1º ao 5º ano 

do ensino fundamental).  

 

JUSTIFICATIVA  

O projeto: Meio ambiente (lixo no lixo nossa escola é um capricho), tem por 

princípio básico conscientizar os alunos e a comunidade escolar sobre a necessidade de 

se construir uma prática social baseada na preservação do ambiente, isto é, buscarmos 

nos conscientizarmos de que para estarmos no mundo é necessário que cuidemos dele,  

não poluindo e criando formas de efetivar ações e atitudes de respeito e preservação ao  
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meio ambiente. Nesse sentido, o tema visa sensibilizar a comunidade escolar para a 

prática de atitudes concretas em relação ao meio ambiente escolar a fim de perceber que 

as ações mais próximas podem contribuir para preservação do planeta.  

 

OBJETIVOS  
 
 

● Formar, criar consciência ecológica com a comunidade escolar.  
● Discutir e criar formas alternativas de ação, de como cuidar melhor do meio 

ambiente.  
● Divulgar os trabalhos realizados durante o projeto meio ambiente.  
● Zelar pelo ambiente escolar;  
● Promover ações concretas de atitudes positivas em relação ao meio 

ambiente;  
 

DESENVOLVIMENTO  
 
 

● Pesquisas bibliográficas sobre o assunto; (Questão ambiental).  
● Pesquisa fotográfica.  
● Palestras com pessoas envolvidas com a questão ambiental.  
● Vídeos (assistir e produzir filmes, documentários sobre o assunto).  
● Confecção de cartazes, murais.  

 

ATIVIDADES:  

Fazer uma análise do lixo que é encontrado no ambiente escolar, realizar a coleta 

aos arredores das Unidades Escolares quando for necessário. Discutir as questões, 

através de vídeos, relatos, entrevistas, histórias. Promover oficinas de reciclagem, não só 

para os alunos, mas abertas a comunidade, utilizando o material que separarmos que 

poderão se tornar brinquedos, enfeites, instrumentos, potes, vasos e o que mais a 

imaginação permitir.  

 

DESEJOS:  

Pretendemos mudar a visão sobre os resíduos que são produzidos por nós, além 

de repensar hábitos de descarte incorretos. No final, talvez tenhamos uma escola mais 

limpa, com uma coleta seletiva regular e com alunos e profissionais mais comprometidos 

como o meio ambiente.  

 

PESSOAS:  

Será, portanto, um projeto da escola, interdisciplinar, e não apenas de uma área ou 

atividade. Pretendemos, assim, tentar fazer com que os alunos levem o que estão 

desenvolvendo na escola para as suas casas e, quem sabe, venham a influenciar na 

separação do lixo da sua casa, da sua rua e do seu bairro. Todos estarão envolvidos,  
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desde os alunos, professores, funcionários, direção, os pais, a comunidade e, se possível, 

instituições que possam nos ajudar.  

 

AVALIAÇÃO  

Deverá ser feita de acordo com os resultados obtidos, levando em consideração a 

receptividade da comunidade escolar, o entendimento dos envolvidos bem como, a 

mudança de atitudes em relação ao meio ambiente e o ambiente escolar.  

 

III. PROJETO PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e a 

Violência. 

PÚBLICO ALVO: Alunos dos 5º Anos do Ensino Fundamental das Escolas da Rede 

Municipal.  

TEMPO PREVISTO: O projeto é trabalhado durante um semestre por ano letivo, em todos 

os 5° anos do Ensino Fundamental.  

ENVOLVIDOS: Policial do Proerd, professores, alunos, funcionários, coordenadores 

pedagógicos, diretores e pais.  

JUSTIFICATIVA:  

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) consiste num esforço 

cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família, tendo como missão 

e visão:  

Missão: ensinar às estudantes habilidades para tomada de boas   decisões, 

para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável.  

Visão: construir um mundo no qual os jovens de todos os lugares estejam 

capacitados para respeitar os outros e para escolherem conduzir suas vidas livre do 

abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos.  

 

OBJETIVO GERAL:  

É transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de manter-se 

longe das drogas e da violência.     No Proerd Pais são reforçados a importância da 

amizade e supervisão dos pais com os filhos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

● Trabalhar sobre as causas do uso de drogas lícitas e ilícitas estabelecendo 
sobre os riscos decorrentes da dependência química e orientando as 
crianças, adolescentes, assim como seus pais ou responsáveis, acerca da 
busca de soluções e medidas eficazes quanto à resistência às drogas;  

● Fortalecer a autoestima das crianças e adolescentes a valorizarem a vida, 
mostrando opções saudáveis de comportamento, longe das drogas e da  
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violência;  
● Sensibilizar as crianças e adolescentes para valores morais e éticos, 

possibilitando a visualização, bem como proporcionar a construção de uma 
sociedade mais justa, sadia e feliz;  

● Disponibilizar aos pais e/ou responsáveis ferramentas para que, quando 
questionados sobre os efeitos negativos das drogas, possam atender às 
expectativas, bem como mostrar a importância do fortalecimento da 
estrutura familiar;  

● Prevenir a criminalidade relacionada direta ou indiretamente ao uso de 
drogas;  

 
 

 

● Disponibilizar aos Policiais Militares técnicas pedagógicas adequadas para 
aplicação do programa para crianças, adolescentes e para pais e/ou 
responsáveis;  

● Ensinar e aprofundar os conhecimentos dos Policiais Militares quanto às 
drogas lícitas e ilícitas, questões legais sobre o tema e como proceder 
quando da constatação de alguma forma delituosa dentro e nos arredores 
do ambiente escolar;  

● Aproximar a Polícia Militar da comunidade escolar, e por conseqüência da 
comunidade em geral. Proporcionando um clima de parceria e confiança, 
gerando informações tornando possível um melhor atendimento aos anseios 
sociais, bem como mostrar a importância do papel social da corporação.  

● Desenvolver o programa, da Polícia Militar, de prevenção primária ao uso 
das drogas, alertando sobre os malefícios causados à saúde física e mental 
do usuário das referidas substâncias.  

 

METODOLOGIA:  

O curso do Proerd é ministrado por um policial militar fardado com o auxílio do 

professor (a), uma vez por semana, durante o semestre. É dirigido a crianças do 5ª ano 

do ensino fundamental, na faixa etária dos 9 aos 12 anos, idade em que as crianças estão 

suscetíveis às pressões para experimentarem drogas ou agirem de modo violento.  

O conteúdo didático e pedagógico do programa é composto de 17 lições 

abordando os seguintes temas: segurança pessoal, maneiras de dizer não às ofertas de 

drogas, abuso e uso das drogas, auto-estima, influência dos meios de comunicação  

(propaganda), alternativas para não usar drogas, pressão dos companheiros, 

conseqüências do uso das drogas lícitas e ilícitas (principalmente o álcool e o cigarro), 

noções de cidadania, maneiras de se lidar com as tensões do dia-a-dia e formas de evitar 

a violência.  

As lições são desenvolvidas em sala de aula, por um policial militar com o 

acompanhamento e auxílio do professor (a) e de forma interdisciplinar. As lições são 

ministradas por meio de encenações teatrais e trabalhos em grupos para alunos e 

palestras para pais e professores.  
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ESTRÁTEGIAS:  

Conversa informal e dirigida sobre a opinião dos assuntos estudados em sala de 

aula, ouvindo o conceito de cada aluno;  

Roda de leitura; 

Visitas à biblioteca; 

Produções textuais;  

Concurso de frases e produções textuais; 

Cartazes coletivos;  

 

RECURSOS:  

Uso de uma apostila composta de 17 lições abordando os seguintes temas: 

segurança pessoal, maneiras de dizer não às ofertas de drogas, abuso e uso das drogas, 

autoestima, influência dos meios de comunicação (propaganda), alternativas para não 

usar drogas, pressão dos companheiros, resumindo, aprendendo a dizer sempre não as 

drogas.  

Livros paradidáticos diversos também voltados ao tema das drogas, cartolina, 

papel Kraft, cola, canetinha, lápis de cor, giz de cera, tesoura, régua.  

 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação é realizada de forma contínua, através das produções individuais e 

coletivas dos educandos, da responsabilidade e do interesse dos alunos em realizar as 

atividades propostas em sala de aula, assim como as tarefas de casa.  

 
 

 

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;  
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6. Convocar pais/responsáveis para entrega de boletins;  

8. Decidir em Assembléia 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 setores 

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;  

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; 3  
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30. Criar 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 aluno, deixando claras 

as rotinas das aulas, reavaliando 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;  
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS 

O espaço escolar é projetado e adaptado para atender as necessidades de nossos 

alunos.  

Nossa escola atende os alunos ocupando um total de 07 salas de aulas (espaço 

destinado à apresentação e discussão dos saberes historicamente construídos).  

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

boas condições de permanência do aluno na escola. Contamos com uma cozinheira e 

uma auxiliar. Elas preparam e servem a merenda, no refeitório, de forma individual, 

respeitando as normas e orientações estabelecidas pela Secretaria de Educação e 

Vigilância sanitária.  

A secretaria atende toda a comunidade escolar no período das 7h30 às 17h00, 

com um intervalo de almoço realizado das 12h00 às 13h00.  

A diretora e a Coordenadora Pedagógica tem que cumprir 8 horas de atendimento 

dentro da Instituição, sendo seu horário das 7h30min às 17h00min, com um intervalo 

mínimo de 1 hora. Como atende em período integral esse horário de almoço nem sempre 

é fixo.  

Em nossa Instituição temos professores com padrão de 20 horas e de 40 horas 

semanais, cumpridos conforme sua nomeação em concurso público, respeitando os 

seguintes horários:  

Corpo docente matutino: Entrada: 07h30 – Saída: 11h30  

Corpo docente vespertino: Entrada: 13h00 – Saída: 17h00  
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Corpo docente integral: Entrada: 07h30 – Saída: 17h00  

Intervalo: 11h30 às 13h00  
 
 

Os alunos devem cumprir sua carga horário efetiva de estudos, a seguir:  

Entrada: 07h30 (carência de 15 minutos para atrasos e entrada antecipada).  

Saída: 16h00 (carência de 15 minutos para atrasos).  

Os demais funcionários dessa Instituição de Ensino cumprirão sua jornada diária 

de serviços, seguindo o cronograma abaixo:  

Equipe terceirizada: Entrada 07h00 – Saída: 16h48 – Intervalo: 12h00 às 13h00.  

Estagiários contratados pela mantenedora: Entrada: 10h00 Saída: 14h00.  
 
 
 
 

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 a 

infraestruturar funcionando adequadamente são premissas fundamentais para que haja 

bons índices de satisfação e aprendizado. Não só 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, o gestor de escola pode contar com a ajuda da comunidade escolar para detectar 

pontos de melhora e prevenir problemas. Mas para isso, precisa estar a par de cada 

aspecto a ser levado em conta.  

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

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

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

escolar na detecção de problemas, mas é garantia de uma boa gestão dos recursos 

humanos e materiais.  

 

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AO DESENVOLVIMENTO NA UTILIZAÇÃO 

DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NAS TAREFAS ORGANIZATIVAS DOCENTES E 

DISCENTES. 



67     

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

avanço nas quais essas ferramentas são aprimoradas para uma melhor utilização, em se 

tratando da educação esses recursos tecnológicos vem se aperfeiçoando para um melhor 

desempenho tanto dos professores quantos dos alunos, favorecendo uma troca de 

informações e uma comunicação mais abrangente. Com o crescimento das ferramentas 

tecnológicas cada vez mais em evidencia no nosso cotidiano, torna-se essencial que os 

professores estejam qualificados (Formação, cursos) e atentos a esses avanços, para que 

assim possam tornar o ensino no que se refere às novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação satisfatórias e de qualidade no processo educacional. Portanto ressaltar 

que as crianças desde muito cedo já passam a ter contato com essa ferramenta e tanto á 

família quanto a escola tem o papel de orientá-las quanto ao uso das mesmas. Para isso, 

é preciso que o professor esteja qualificado e preparado para utilizar-se desses recursos 

no processo escolar adequando-se e superando os desafios encontrados a fim de 

proporcionar aos alunos um ensino de qualidade atendendo as dificuldades e habilidades 

dos discentes.  

A escola e o professor têm que ter formações adequadas para prática pedagógica, 

para que possam utilizar as novas tecnologias de forma que contribuam para uma 

educação de qualidade.  

Hoje utilizar-se de recursos tecnológicos no processo de ensino aprendizagem, 

torna se cada vez mais necessário, pois torna as aulas mais dinâmicas, atrativas como 

proporciona aos alunos uma forma diferente de ensino.  

Desta forma é de suma importância compreender como o professor do ensino 

fundamental utiliza a tecnologia a favor do ensino e aprendizagem, dos alunos, como 

também qual as pratica e métodos são utilizados pelo docente na sala de aula, na 

orientação dos alunos enquanto ao uso das TICs em prol do desenvolvimento da criança.  

A escola vai estar atenta e ciente do seu papel no processo educacional, no que 

diz respeito ao referido tema, desta forma os professores devem qualificar-se e estarem 

informados enquanto aos avanços das tecnologias bem como orientar de forma adequada 

aos alunos que os mesmo saibam utilizar essa ferramenta para uma melhor 

aprendizagem e desenvolvimento social dos alunos.  

Ações a serem desenvolvidas pela escola:  

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;  
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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;  

.  

DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA. 

 
 

A democratização na escola pública significa minimizar a centralização das 

decisões dos rumos da educação. Compartilhar decisões e conquistar autonomia são 

objetivos que traçam os horizontes de uma gestão escolar moderna, democrática e 

participativa, capaz de identificar o potencial de colaboração de todos os segmentos e 

colocá-los a serviço de uma educação de qualidade e da cidadania.  

Para tanto, a escola deve desenvolver uma educação que proporcione aos alunos 

a capacidade de aprender com competência técnica, política e humana, tornando-os 

sujeitos emancipados e autônomos.  

Faz-se necessário então, uma organização que favoreça a produção do saber, da 

cultura e do convívio social.  

Nesse sentido, Bordignon e Gracindo (2000) dizem que: “[...] a escola „produz‟ 

pelas relações que estabelece e alimenta, pela estrutura e organização que encarna, por 

seu papel socializador e pelos conteúdos que transmite”.  

A escola democrática é aquela que entende seu caráter técnico e político e assim, 

ultrapassa práticas sociais cristalizadas ao longo dos tempos e viabiliza a abordagem de 

conteúdos que levem ao entendimento das relações postas na sociedade na perspectiva 

da totalidade, evitando assim, abordar os assuntos de forma neutra e fragmentada.  
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Verificou-se que a grande mobilização nacional em defesa da democracia 

manifestava o desejo de participação política da sociedade brasileira naquele momento 

histórico.  

A gestão democrática da escola pública, a eleição direta para diretores pela 

comunidade escolar e a criação de conselho escolar representam a possibilidade de 

participação do povo nas políticas educacionais.  

Gestão democrática é o processo de coordenação das estratégias de ação para 

alcançar os objetivos definidos e requer liderança centrada na competência, legitimidade 

e credibilidade. A gestão da escola e do município, por natureza, é um processo de 

coordenação de iguais, não de subordinados.  

Em boa medida, portanto, escolher um diretor é escolher os rumos e a qualidade 

dos processos de gestão da escola. (BORDIGNON e GRACINDO, 2000).  

Compartilhar decisões e conquistar autonomia são alguns dos objetivos para a 

implantação de uma gestão mais democrática e participativa, capaz de identificar o 

potencial de colaboração de todos os segmentos da escola e colocá-los a serviço de uma 

educação de qualidade, objetivando a construção da cidadania e sua sobrevivência frente 

às mudanças regulares propostas pelos governos.  

Uma das dificuldades para que ocorram as discussões das questões colocadas por 

uma política de educação é o desconhecimento da mesma.  

Assim, faz-se necessário conseguir que pais, funcionários e demais sujeitos 

envolvidos no processo educacional disponham de condições mínimas para participar do 

processo de planejamento e avaliação.  

A democratização da gestão, especialmente quando se dá por meio de ações 

estruturadas, permite que os sujeitos da comunidade escolar participem ativamente da 

elaboração de uma política de educação para a escola.  

Assim, a consciência e a prática democrática precisam ser exercidas dentro da 

escola, a fim de que toda sociedade possa saber colocar em prática sua cidadania de 

forma consciente, intervindo na realidade e assim, vendo possibilidade de transformá-la.  

Enfim, a gestão democrática constitui-se no esforço de se estabelecer um novo 

modelo de relação social no espaço escolar, que exercite as pessoas em práticas que 

exigem o desenvolvimento dos valores democráticos.  

O ideal a ser perseguido é a participação do maior número possível de pessoas 

nas decisões da escola. Para isso, é preciso criar um ambiente que favoreça a autonomia 

da instituição, dos seus profissionais, dos pais e dos alunos.  
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ANEXO I - PROPOSIÇÃO DE AÇÕES – METAS 
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DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE A SER EMITIDA PELO 

CONSELHO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES  

ANEXO II 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE Nº 01/2022 emitida pelo Conselho Escolar da Instituição 

de Ensino: Escola Municipal Professora Almerinda Felizetti do Nascimento.  

 

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

Regimento Escolar  
 

 

Escola Municipal Professora Almerinda Felizetti do Nascimento apresenta o 

Projeto Político- Pedagógic e o Regimento Escolar elaborado pela Comunidade Escolar 

e aprovado pelo seu Conselho Escolar.  

O Conselho Escolar emite a presente Declaração, que resulta da verificação da 

legalidade do Projeto Político-Pedagógico e do Regimento Escolar da referida 

Instituição.  

 

O presente Projeto Político-Pedagógico e do 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, 30 de junho de 2022  
 
 
 

Assinatura e carimbo (Presidente do Conselho Escolar da 

Instituição)  

 
 
 
 
 

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 
 

 

1. Identificação 

 
NRE Londrina  

Município Ibiporã  

Instituição Escola Municipal Professora Almerinda Felizetti do 
Nascimento 

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  x   

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  Bimestral  Disciplina  

Educação Especial  Ano  Contínua  Disciplina  

EJA     

 

2 Integra a Declaração de Legalidade emitida pelas instituições públicas 

municipais. Opcional para asRedes Privadas 

 
 

2. Elementos Situacionais (diagnóstico) 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam  

no PPP 
 
 

 SIM NÃO 
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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 

 

 
1. Plano de ação 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em 

relação aos itens que constam noPLANO 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.  
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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  

  

Estratégias de ensino    

Avaliação    

Referências    

Transição do 5º para o 6º ano    

 

Marque com um X nos campos sim ou não para 
os itens presentes em cada umdos itens abaixo:  

 SIM NÃO 

Apresentação do regimento Escolar    

Declaração de Legalidade emitida pelo Conselho Escolar das 
Instituição (Anexo III)  
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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  

ANEXO IV 
 
 
 

 
PARECER Nº  _ _ _  / ____- CME  

 

ASSUNTO: Parecer de Legalidade do Projeto Político Pedagógico 
oudo Regimento Escolar 

 

 

A Escola Municipal Professora Almerinda Felizetti do Nascimento 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 
da referida Instituição, situada no município de Ibiporã-PR e mantida pela Secretaria 
Municipal de Educação.  

 

O presente Projeto Político-Pedagógico/ Regimento Escolar atendem 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 Municipalde Educação 

 
 

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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ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO- 

PEDAGÓGICO E DO REGIMENTO ESCOLAR A SER  

EMITIDO PELA MANTENEDORA - CONFORME  

ANEXO V 
 

 

 
 
 
 

 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº /  
 
 

Secretaria Municipal de Educação 

 

A Secretaria Municipal de Educação, mantenedor (a) do(a) Escola Municipal Professora 
Almerinda Felizetti do Nascimento, no uso das atribuições legais conferidas através da 
Instrução Normativa nº 03/2022 e Parecer de Legalidade nº__________________. 

 
 

HOMOLOGA 

 

Art. 1º - O Projeto Político-Pedagógico/Regimento Escolar do (a) Escola Municipal 
Professora Almerinda Felizetti do Nascimento do município de Ibiporã,com a oferta de: 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

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 Atode Homologação nº   ____________e disposições em contrário.  

 
 
 
 
 
 

  __    / ____/  ____  
 

(Local)        (Data)  
 
 

 

Antonio Prata Neto 

Secretário Municipal de Educação 


