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I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Escola Estadual "Professora Maria Elyde Mônaco dos Santos" 

Endereço: Rua Tancredo Ribeiro Silva ,  n.º 91 – Vila Nova 

Município: Terra Roxa - S.P. - CEP: 14745-000 

Telefone ( 17)  3395-1384 – 3395-1805 

e-mail: e022639a@educacao.sp.gov.br 

FDE: 06-70-102 

CNPJ APM: 49.159.577/0001-30 

Data da instalação: 21/01/1962 

Coordenadoria de Ensino do Interior 

Diretoria de Ensino / Região de Sertãozinho-SP 

 

Salas de aula: 11 

 

Turnos de funcionamento: 03 

 

Professores: 26 

 

Número de classes do Ensino Regular: 9 

 

Número de alunos do Ensino Regular: 253 

 

Número de Classes - EJA Supletivo de E.F.: 3 

 

Número de alunos - EJA Supletivo de E.F.: 56 

 

Número de Classes - EJA Supletivo de E.M.: 1 

 

Número de alunos - EJA Supletivo de E.M.: 22 

 

 Equipe de gestão 

 Diretor: Marisa Malpeli Presotto 

 Vice - diretor: Norma Regina de Araújo Cervi Souza 

 Professor coordenador pedagógico: Rosalina Hideco Nozaki Okuda 
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II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

 A – APRESENTAÇÃO DA ESCOLA 

 

 A E.E. “Profª Maria Élyde Mônaco dos Santos” foi criada com o nome de 

“Colégio Estadual de Terra Roxa”, de acordo com Lei 6927, de 05, publ. DOE de 

06/09/62, e passou a ter essa denominação em 23/08/1979 através da Lei nº 2.072 

de 23/08/1979, para homenagear uma docente que dignificou o cargo exercido pelo 

exemplo de dedicação e eficiência, que marcaram sua trajetória no magistério. 

Situada em Terra Roxa, estado de São Paulo, à Rua Tancredo Ribeiro e Silva nº 91, 

Bairro Vila Nova, atende à população da comunidade nas modalidades de Ensino 

Médio. Oferece a Educação para Jovens e Adultos ( Supletivo) - Ensino 

Fundamental e Médio -  para o qual recebe alunos de todos os bairros da cidade. 

O ensino regular, no período Manhã , Tarde e Noite, tem aproximadamente 

253 alunos. O Ensino Supletivo, no período noturno, conta com 56 alunos 

matriculados no Ciclo II do Ensino Fundamental e 22 alunos no Ensino Médio, e 05  

turmas do Projeto “Aventuras do Currículo Mais” com 50 alunos no período da 

tarde . 

O quadro de pessoal é formado pelo núcleo de direção (1 diretora, 1 vice – 

diretora), núcleo administrativo (1 Gerente de Organização Escolar.), (6 agentes de 

organização escolar), núcleo operacional (2 agentes de serviços escolares), núcleo 

de coordenação (1 professor coordenador pedagógico). 

O prédio está localizado numa área utilizada conjuntamente com o 

município, algumas dependências como quadra, refeitório, sala de informática, 

pátio, biblioteca, e banheiros são de uso comum. Funcionam 07  salas de aula no 

período da manhã, 01  à tarde, e 07 à noite, secretaria, almoxarifado, sala de 

direção, sala de professores. 

As dependências físicas da escola vêm sendo, gradativamente. ”espremidas” 

em conseqüência da ampliação dos espaços da escola municipal. 

Desde 2001 as escolas compartilham o mesmo espaço. Só agora, entretanto, 

criou-se a divisão “aluno do município” e “aluno do Estado”, parecendo tratar-se 

de pessoas diferentes. Os alunos são a mesmo, muda somente a faixa etária. 

O corpo docente é composto por 14 professores titulares de cargo, 09 

PROFESSORES OFAs. Todos têm licenciatura plena. Nem todos os professores 

completam jornada de trabalho nesta Unidade Escolar. 

 A escola atende significativo número de alunos que precisam de auxílio 

econômico, social e educacional. São provenientes de lares desfeitos, de família 

mono-parental e classe sócio-econômica baixa. Os responsáveis têm pouca 

escolaridade, realizam trabalho braçal, doméstico ou de nível técnico. 
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Nossos jovens gostam de esportes, música, TV, videogame, dança e de 

conversar com os amigos. Apreciam o ambiente escolar, as atividades 

desenvolvidas, o ensino, os vínculos afetivos, as novas aprendizagens, a convivência 

com o corpo docente e com os colegas. 

Os alunos do EJA (Supletivo) são adultos, trabalhadores de classe social 

baixa e média. São dedicados, responsáveis, assíduos e conscientes. A maioria está 

retornando à escola, depois de alguns anos, por exigência do mercado de trabalho, 

pela necessidade de adquirir conhecimentos e pelo desejo de dominar competências 

que lhes possibilitem mudanças positivas em sua vida. 

De forma geral, tanto os alunos quanto os pais buscam na escola uma boa 

formação para a vida, maiores oportunidades para o mercado de trabalho e para 

continuidade dos estudos. 

Apesar da escassez de recursos humanos, materiais e financeiros, a escola 

tem construído seu Projeto Político Pedagógico pautado na qualidade da educação 

oferecida e na constante formação do ser humano, orientando suas metas no 

desenvolvimento cognitivo e sócio-afetivo. 

 

 

B - PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO 

 

O projeto transforma idéias em realidade, mediante planejamento geral, 

mecanismo que envolve reflexão, decisões sobre a proposta pedagógica. Seu fim é 

definir como a escola vai funcionar, coordenando ações e contexto social. 

O planejamento de atividades é iniciado com a avaliação da instituição, 

analisando necessidades, metas comuns, currículo, normas de funcionamento, 

aprimoramento de competências do professor e passa pelo sentido do trabalho 

individual e coletivo conferindo qualidade à educação. Assim, construímos um 

projeto com identidade própria e autonomia. A avaliação pedagógica é feita 

mediante análise e reflexão dos resultados da Avaliação Diagnóstica (AAP) e os 

resultados destas bimestrais e semestrais. Após esta análise planejamos novas 

ações ou seguimos os rumos já traçados. 

Cotidianamente enfrentamos inúmeras situações, deparamo-nos com 

conflitos, o que exige esforço e trabalho engajado na proposta pedagógica e na 

prática docente. A maneira de agir não se define como algo pronto e definido, exige 

a participação de todos e tende a tornar-se mais complexa, pois cada vez mais 

extrapola os limites da sala de aula, vai além dos muros da escola, passa pelos 

conflitos diários, forma pessoas, compromete-se com a realidade, favorece a 

doação do melhor de cada um. 
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Nosso desafio é construir e reconstruir aprendizagens significativas, 

contextualizar e conjecturar para formar homens e mulheres críticos e reflexivos, 

que sejam capazes de se posicionar no mundo contemporâneo e intervir na sua 

realidade, sejam desempenhando uma profissão ou participando da comunidade. 

A conquista de tal objetivo exige planejamento e leva a programar atividades, 

dividir tarefas, organizar recursos disponíveis (espaço físico, materiais 

pedagógicos etc ), avaliar resultados, prever situações etc. 

Pensar e acompanhar o que foi pensado criam desdobramentos importantes. 

Isso favorece o comprometimento dos que estão envolvidos e auxilia na solução de 

questões relevantes ao processo ensino/aprendizagem. 

A adequação de todos esses procedimentos tem como foco o aluno. São 

passos que visam o conhecimento científico, o desenvolvimento do pensamento 

formal e o fortalecimento da identidade. 

Nosso aluno tem uma forma particular de ver o mundo, de estar nele. Alguns 

apresentam comportamentos pouco aceitáveis, resultantes de sua história de vida, 

advém de famílias com dificuldades e poucas perspectivas. No intuito de facilitar a 

transformação e o crescimento do educando, visamos a desenvolver a afetividade e 

a autoestima do aluno, através do diálogo, da convivência e do respeito mútuo, 

priorizando leitura, escrita, desenvolvimento do raciocínio, e participação, 

caracterizando a escola como espaço de saber. 

Em termos metodológicos, os professores ministram aulas sob a forma de 

exposição dialogada, a fim de permitir a construção de uma reflexão partilhada por 

professores e alunos acerca dos conteúdos em estudo. Costumeiramente ocorre uma 

exposição dialogada inicial. A partir daí, os alunos, ora organizam-se em duplas 

para realizar exercícios de fixação, ora organizam-se em grupo para discutir o 

assunto em questão ou então, trabalhar de forma diferenciada com a utilização de 

estratégias que ajudam o aluno a sanar as dificuldades nas habilidades alcançadas, 

com o acompanhamento do professor. 

Posteriormente, no caso das duplas, um dos alunos auxilia o colega ao lado a 

tirar dúvidas existentes. Na outra situação, conclusões do trabalho em equipe são 

externadas para toda a turma. A partir de tais procedimentos, ocorre uma reflexão 

ao final do assunto em estudo. 

A avaliação é qualitativa e diagnóstica e referente ao conjunto das atividades 

propostas pelo componente curricular. A avaliação é também quantitativa, pois os 

trabalhos dos alunos devem refletir sua trajetória, da qual fazem parte provas 

escritas, pesquisas, elaboração de cartazes, apresentação na escola, dramatização, 

confecção de mural, desempenho nas avaliações externas e nos projetos da escola. 

Quanto ao material de estudo, a sistemática dos diversos componentes 

pressupõe o uso dos livros oriundos do PNLD (Programa Nacional do Livro 
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Didático). Além destes livros, cada componente complementa estudos recorrendo à 

bibliografia especializada sob a forma de textos poéticos, informativos, científicos, 

sejam verbais ou não verbais. Também constituem materiais complementares filmes, 

documentários, músicas, disponibilizados por empréstimo junto à Oficina 

Pedagógico, pela própria escola que dispõe de material recebido de diversos 

programas educativos, por locação em casas comerciais especializadas. 

A adoção destes pressupostos cria a expectativa de resgatar a função social 

da escola, considerando que o educador foi expropriado de sua função. Desta 

forma, torna-se possível sonhar com uma escola pública que não esteja condenada 

a servir exclusivamente à classe dominante. 

Chegará o tempo da educação emancipa tória, segundo a qual se formará 

consciência crítica da realidade por meio da apropriação do saber historicamente 

acumulados. 

O planejamento participativo é o propulsor do projeto pedagógico. Mediante 

o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, os alunos têm participação 

efetiva nas avaliações bimestrais, realizando uma reflexão sobre os fatores que 

facilitam e dificultam seu aprendizado. A consciência e a capacidade crítica são 

expressas nessas reuniões em que todos os setores são avaliados, o trabalho é 

repensado e sugestões são propostas. O respeito com que a direção e os professores 

analisam as conclusões propicia a seriedade com que os alunos expõem sua 

análise. 

Cada vez mais há investimento nas propostas elencadas pelos alunos, as 

quais sempre são consideradas em reuniões de planejamento e re-planejamento. Os 

resultados analisados e os eventos realizados na escola indicam grande interesse e 

participação dos alunos em projetos interdisciplinares. Há revelação de talentos, 

muita criatividade e envolvimento de todos em eventos coletivos. 

A equipe que está diariamente na escola é compromissada, a direção está 

sempre presente, os professores se dedicam e procuram técnicas alternativas para 

motivar o aluno. 

O conteúdo é proposto de acordo com os PCNs e com o nível de 

aprendizagem dos alunos. O ponto de partida do processo educativo é garantir a 

função social da escola possibilitando o desenvolvimento de capacidades 

(cognitivas e sócio-afetivas) que auxiliem o aluno a inserir-se na sociedade e atuar 

nela, sendo sujeito do processo social e construtor de sua história individual e 

coletiva. Partindo desta filosofia de trabalho, relacionamos diariamente a realidade 

interna – escolar e familiar – com as exigências do mundo do trabalho e das 

tecnologias. 
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C – DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE GESTÃO, 

SEUS DESAFIOS E RELAÇÃO ENTRE ESTES E OS RESULTADOS DE 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 
 

 

 1- GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 

Luta-se pela formação integral de alunos, de maneira que possam conviver 

num ambiente amigo, em que todos se sintam bem acolhidos. É marcante o 

compromisso que os professores assumem em desenvolver atividades para que os 

alunos aprendam a dialogar e a assumir compromissos decorrentes de contratos 

pedagógicos. 

A análise comparativa dos resultados obtidos é feita com freqüência. Em 

ocasiões específicas, são elaborados gráficos de desempenho e sempre se analisa a 

prova do SARESP para que os alunos se reconheçam como sujeitos de sua 

aprendizagem. Têm-se conhecimento dos alunos evadidos e de freqüência irregular. 

Nestes casos, a escola convida os pais para, juntos, fortalecerem-se na tentativa de 

que os alunos voltem a estudar. As estatísticas educacionais produzidas pela 

Secretaria de Educação são comentadas em reuniões e constam de relatórios. 

Avaliações dos alunos com baixo rendimento são mostradas aos pais em 

reunião  para ciência  e tomem conhecimento de como está o desempenho do aluno. 

Frequentemente pais são recebidos pela equipe gestora e convidados para 

comparecerem à escola sempre que necessário. Os pais foram orientados que os 

boletins bimestrais serão retirados via internet. 

A escola alcança índice positivo de satisfação dos pais, dos alunos e dos 

professores. Segundo os pais presentes às reuniões e, em alguns comentários de 

rua, a escola é bem conceituada. A avaliação e implementação do projeto 

pedagógico são retomadas constantemente visando a atender as expectativas dos 

segmentos da escola e, principalmente, procurar melhorar a qualidade do ensino. 

O grau de aprovação foi satisfatório na maioria das classes, conforme 

mostram os gráficos de rendimento analisados, os quais são usados para planejar a 

prática (anexo). Análise de resultados e prática tem uma continua relação: avaliar, 

planejar e realizar, estabelecendo-se uma relação dialética que orienta o trabalho 

docente e a aprendizagem dos alunos num movimento incessante que aponta para 

os objetivos definidos.  

mailto:e022639a@see.sp.gov.br
mailto:eemelyde@hotmail.com


 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO-SP 

E.E. "PROFª. MARIA ÉLYDE MÔNACO DOS SANTOS" 
Rua Tancredo Ribeiro e Silva, 91 – Bairro: Vila Nova 

Telefone: (017) 3395 1384 / 1805  - C.E.P. 14.745-000 – Terra Roxa-SP 

e-mail: e022639a@see.sp.gov.br / eemelyde@hotmail.com  
 

 

 

A permanência dos alunos e o sucesso obtido desde 2012 devem-se ao corpo 

docente e a luta para trazer a comunidade para escola, pois há resistência de 

alguns pais ainda. A equipe gestora e a família presentes na escola demonstram a 

preocupação com o sucesso pessoal e profissional dos nossos jovens, uma vez que 

esta união é fundamental na formação do cidadão. 

No decorrer do ano pudemos notar mudanças comportamentais 

significativas. 

Indisciplina, atitudes inadequadas e de vocabulário dos alunos, entre outros, 

foram corrigidos por meio de projetos interdisciplinares envolvendo corpo docente, 

comunidade e projetos de recuperação pela coordenadora. Tais avanços são 

notados por nós na convivência diária, são comprovados através do progresso do 

aluno nas avaliações bimestrais e nas aulas de enriquecimento curricular. A 

evolução a que nos referimos é visível nestes registros que se encontram na unidade 

escolar. Muitos alunos desta série chegaram com sérios problemas de 

comportamento e com muitas dificuldades de aprendizagem, e foram feitos alguns 

trabalhos para uma melhoria ao longo do ano. 

A Escola da Família, teve papel importante, pois os alunos participantes 

aprenderam a crer em si mesmos e no valor de suas realizações, sentindo-se úteis 

para o meio em que vivem. 

O objetivo da nossa escola, nos dias de hoje, está voltado para a formação de 

jovens, independentemente de sua escolaridade futura. As rápidas mudanças estão 

sendo acompanhadas por um novo vocabulário que inclui conceitos como 

contextualização, interdisciplinaridade, competências e habilidades. 

A melhoria dos índices de freqüência, aprendizagem e condutas deu-se 

graças ao esforço coletivo. Os resultados se concretizam em vários processos.  

Vários alunos obtêm bolsas em escolas de informática, são aprovados nos 

vestibulares, e são destaques nos eventos culturais que acontecem na cidade. 

Temos plena consciência de que a escola é um espaço especificamente 

organizado para potencializar o saber e, assim, temos convicção de que ela 

configura para nossos alunos a oportunidade de descobertas, de recolocação social 

e desenvolvimento. São essas conquistas que mantêm a esperança do nosso aluno e 

do nosso professor num ser humano melhor e, conseqüentemente, num mundo 

melhor. Face ao exposto, fica evidenciada a complexidade de se avaliar resultados 

de uma escola. 

Quando submetida a avaliações externas, a escola alcançou desempenho 

esperado no SARESP e posiciona-se, bem no ENEM. A avaliação de desempenho 

dos profissionais da Educação traduzida pelo bônus-mérito e bônus-gestão 

representa enorme decepção para alguns profissionais compromissados com sua 

atuação. 
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A escola é marcada pela sua inserção numa comunidade que necessita de 

desenvolvimento social. O acesso e a expansão educacionais, felizmente têm 

chegado a esta camada da população. Em virtude de muitas carências observadas, 

cabe à Escola cultivar nos alunos a esperança na vida. Quem tem esta motivação, 

busca aprender sempre. E é o que tem pautado a conduta de todos os nossos 

profissionais. Embora não seja mensurável, é a linha de atuação do trabalho 

educacional realizado nesta escola. 
            

                   

2 -  GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

  A proposta pedagógica é elaborada pelos professores e pela equipe gestora, 

no planejamento do início do ano. Também é submetida à apreciação dos pais e 

alunos. É recordada durante todo o ano, principalmente nos momentos de 

avaliação. Há a persistência no trabalho integrado de toda a equipe para a 

consecução de seus objetivos. A Equipe Escolar que se envolve com o Projeto 

Político Pedagógico são bastante valorizados. 

Os órgãos colegiados são atuantes na vida da escola. Um dos aspectos que 

mais chama a atenção é ao engajamento com que os alunos avaliam bimestralmente 

as atividades escolares e a responsabilidade com que os representantes de classe 

participam dos Conselhos de Classe e Série. Ao final de cada bimestre, os alunos de 

todas as salas avaliam o que funcionou bem ou mal na escola. Tais reflexões são 

apresentadas pelos representantes de classe durante as referidas reuniões de 

Conselho. As análises são feitas com muita propriedade pelos alunos e 

consideradas seriamente pelos professores e da equipe gestora de tal forma que 

direcionam as ações que devem ser revistas e as mudanças a serem implantadas.  

As regras de convivência são amplamente conhecidas. Alunos e professores 

participaram ativamente da elaboração. O cumprimento das mesmas pelos 

segmentos escolares facilita o bom funcionamento da escola. Obviamente, nem 

todos cumprem. Nesses casos, procuram-se ouvir as pessoas envolvidas, buscando 

consenso nas ações para se alcançar decisões justas. 

A participação dos pais ou responsáveis ainda não é satisfatória.  Muitos são 

bastante ausentes na vida do aluno e não acompanham seu desempenho escolar. Os 

pais procuram a escola principalmente para resolver questões dos mais diversos 

fins, as quais extrapolam o universo escolar e aparecem como um pedido de 

socorro, transferindo para a escola, muitas vezes, uma responsabilidade que é da 

família.  

A escola promove diversas atividades para integração dos segmentos: 

reuniões, passeatas, pesquisas, concursos, apresentações na escola, palestra, 
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mostra pedagógica, festa junina... Procura-se estabelecer solidariedade a partir de 

conversas informais. Também em momentos que exigem a presença de professores, 

pais, alunos e direção para buscar soluções satisfatórias. 

Várias atividades são realizadas em parceria com outras entidades. 

Desenvolve-se trabalho com a Secretaria Municipal de Saúde, destacando-se 

atendimento a adolescentes (CRAS), campanha de combate à Dengue. Com a 

Secretaria Municipal de Educação, participa de concursos, atividades relacionadas 

ao Festival Nacional do Folclore. Com a Secretaria da Promoção Social participa 

da campanha do agasalho e de passeatas com finalidade educativa. 

Apesar do sucesso da gestão participativa, pois contamos com representantes 

de todos os segmentos escolares na construção coletiva das ações, há muito para se 

fizer no sentido de envolver todos os professores na dinâmica escolar para que 

“vistam a camisa da escola”, participem ativamente dos projetos e aprimorem sua 

formação. Quanto aos alunos, o trabalho também é árduo. Os avanços são notáveis, 

mas ainda distantes do ideal que desejamos principalmente nas séries iniciais 

ensino médio, em que os alunos vêm com hábitos e comportamento que exigem 

orientação contínua e uma paciência infinita no sentido de que os alunos aprendam 

até mesmo em sentar em sala de aula, usar o uniforme, no intuito de tornar a 

convivência mais harmoniosa.  

Há um grupo de pais mais presente na escola, participa de reuniões de 

Conselho de Escola e da APM. Opina sobre aplicação de recursos, participa de 

decisões, valoriza o ensino oferecido. Em contrapartida sabemos que é necessário 

fortalecer o envolvimento da família com a vida do aluno. É um grande desafio 

conscientizar os responsáveis sobre a importância de sua participação na vida 

escolar do jovem. Tais famílias vivem constantes conflitos e delegam à escola toda a 

responsabilidade pela educação de seus filhos. Para muitos alunos, a convivência 

escolar é seu maior suporte para a vida. 

Por haver uma participação efetiva e democrática dos segmentos escolares, 

existem integração e cumprimento dos objetivos educacionais, pois o aluno aprende 

a reivindicar criticar, refletir, enfim, lutar pelos seus ideais no ambiente escolar e 

na sociedade. O envolvimento ocorre em diversos momentos, desde a criação de 

normas, realização de projetos, elaboração da Proposta Pedagógica até a 

avaliação de ações. 

A equipe gestora está sempre consultando o nível de atendimento das 

expectativas mediante levantamento de dados em reuniões, aplicação de pesquisas e 

conversas. As informações obtidas são disponibilizadas e socializadas direcionando 

os processos decisórios. Os resultados são apresentados no (re) planejamento e 

utilizados para avaliação do trabalho e propostas de ação.  
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3 - GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

   O currículo escolar é discutido continuamente pelo reduzido grupo de 

professores que verdadeiramente fazem parte da escola. Dentre estes, alguns 

demonstram claramente preocupar-se com o desenvolvimento dos alunos. Agem 

com dedicação, criatividade e muito idealismo, procurando conhecer as habilidades 

dos alunos para incentivá-los no desenvolvimento das mesmas. Utilizam jornais, 

revistas, livros, músicas, fitas de vídeo.  

   Os professores acima referidos estão sempre trocando informações, planejam 

juntos, procurando coerência na linha de atuação e, desta maneira, articulam suas 

ações com a proposta da escola. A instituição propõe diferentes projetos, 

oportuniza apresentações, o que ajuda a melhorar a aprendizagem. 

Os alunos sentem-se reconhecidos e atendidos em suas necessidades. Nem 

sempre suas opiniões são levadas em conta por todos os professores. Há aqueles 

que incentivam e valorizam o progresso do aluno, enquanto outros inibem sua 

participação e não incorporam as metas e ações propostas pela maioria da equipe. 

Há um grupo que conhece o aluno pelo nome, busca diálogo com os familiares, 

procura conhecer as características da comunidade. Insere seu trabalho no projeto 

da escola objetivando favorecer o desenvolvimento de competências. 

  A escola acompanha a evolução da sociedade, ciência, tecnologia e cultura. 

Lança mão de todos os recursos disponíveis, tais como jornais, revistas, CD e pen 

drive gravados. 

As competências comuns são indissociáveis e perpassam o projeto 

pedagógico. Há muitos profissionais comprometidos com a aprendizagem que 

buscam articulação com famílias e comunidade. Sabemos que é utopia uma 

integração total, considerando os professores que vivem divididos em várias escolas 

ou exercendo outras atividades para complementação salarial. 

Os professores que estão diariamente na escola trocam idéias, e como a 

maioria são efetivos nesta unidade, a troca de experiências acontece principalmente 

nas ATPCs e até mesmo durante o recreio. 

Em momentos avaliativos alguns professores seguem critérios de 

conhecimento dos alunos. Também através da análise das AAP, nos ATPCs há 

socialização e reflexão sobre as ações a serem desencadeadas para os alunos com 

deficiência na aprendizagem. Os professores que demonstram muita habilidade ao 

conduzir o processo, inclusive auto-avaliação, são destacados e valorizados pelos 
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alunos. No planejamento do início do ano são definidos os critérios de avaliação e 

as formas de registro que consideram o desempenho global dos alunos e estratégias 

diversificadas. 

É percebido pelos alunos que os resultados do Conselho de Classe e Série e 

do SARESP são considerados na definição do modo de trabalhar de todos os 

segmentos. 

A formação de classes orienta-se pela heterogeneidade e há preferência pelo 

período da manhã. Considerando–se a necessidade de atendimento a todos, 

procura-se manter o agrupamento da série anterior, podendo-se efetuar pequenas 

modificações, desde que haja concordância de pais e professores. 

Estabelecer vínculos entre os diversos segmentos da escola é preocupação 

constante. Felizmente muito se tem avançado neste sentido. Pais, mães, 

responsáveis recorrem à escola pelos mais diferentes motivos e demonstram saber a 

importância de sua presença no cotidiano da escola. 

Cada vez mais se busca trabalhar por projetos. Há troca, integração, 

aprendizagem. Durante todo o ano a escola desenvolve projetos multidisciplinares, 

cujos temas são propostas pelos professores após discussão em ATPCs e também 

sugestões do Núcleo Pedagógico, escolhidos em cada sala de aula, de maneira a 

atender às expectativas dos alunos, favorecerem a participação e respeitar as 

habilidades. Durante o desenvolvimento há movimentação de alunos, professores,  e 

alguns membros da comunidade. Estar sempre planejando com alunos, fez com que 

se sentissem donos do projeto e buscassem um bom desempenho. O projeto de 

recuperação destaca-se por inovar sempre de acordo com as necessidades. Existem 

casos de alunos que têm facilidade em determinada área e dispõe-se 

espontaneamente a auxiliar o professor do Projeto de Recuperação.  

A escola precisa de espaço e  de materiais para se inserir nos tempos 

modernos. Precisa de mais funcionários. Clamamos pela atenção dos órgãos 

competentes para que atendam a nossa comunidade, fornecendo mais recursos.  

Em casos de conflitos e necessidades existentes na escola, os educadores 

orientam-se pela solidariedade e não por conhecer abordagens adequadas. 

Tais alunos são tratados com respeito pela maioria e mantém amizades. No 

entanto, apelidos, ironia, vulgaridades fazem aflorar conflitos com outros alunos, 

gerando algumas vezes a violência. Tais problemas são abordados no momento em 

que ocorrem e a noção de respeito e aceitação norteia o diálogo. A conversa é 

sempre bastante difícil, já que os ânimos ficam bastante exaltados. As atividades da 

escola estão voltadas à participação de todos. Procura-se ter sempre o cuidado de 

oferecer oportunidade de participação a cada um. 

Considerando que os jovens, aprendizes em potencial, têm na escola um 

espaço privilegiado de vivência e aprendizagem, podemos afirmar que ela é o 
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cenário da transformação. É lugar de portas abertas para a cultura e ampliação 

dos universos. A sala de aula transforma-se num grupo de trabalho produtivo. 

No projeto de enriquecimento curricular, os professores trabalham com 

temas geradores, mantendo ligação entre o universo Dos alunos e aspectos da 

realidade do conhecimento. A identificação do saber coletivo impulsiona os alunos 

que certamente compartilham histórias e vivências comuns. A partir do momento em 

que se legitima a identidade dos alunos, então se escolhe os conteúdos. Nesse 

encontro, consolida-se o processo de ensinar e aprender. 

Dada a diversidade de alunos e professores, há diversos temas, formas de 

trabalhar e atividades, que procuram atender as diferenças individuais e coletivas. 

Nesse sentido, tanto na educação dos jovens do ensino regular, quanto na educação 

dos adultos do EJA, a gestão pedagógica procura atender o ritmo, interesses e 

necessidades de cada turma. Em todo o processo procuramos reconhecer o 

necessário, planejar o ideal e realizar o possível.  

Sabemos que não vamos preencher todas as lacunas provocadas por uma 

sociedade excludente, mas realizamos um trabalho coerente e compromissado, 

articulado com a proposta pedagógica e acompanhado por toda a equipe de 

gestores. Há o exercício de reflexão, que expressa o desejo compartilhado de fazer 

o melhor, de aprimorar a ação processual de ensinar, aprender, ser, fazer e 

conviver. 
 

 

4 - GESTÃO DE PESSOAS 
 

A escola Maria Élyde, sem menosprezar as dificuldades diárias, acredita na 

convivência harmoniosa, nos saberes trazido pelos alunos e no sucesso da sua 

equipe escolar. Considerando tal premissa, os esforços serão direcionados na 

gestão de pessoas e valorização do ser humano. O aluno é o desafio principal do 

sonho de inclusão social e justiça.  

As práticas democráticas fortalecem o exercício da cidadania, conciliando 

participação e mudança social. Anualmente, os alunos escolhem seus 

representantes, estabelecem as normas de convivência da escola e avaliam o 

processo educativo. Bimestralmente, o Conselho de Classe e Série conta com a 

participação dos alunos que analisam aspectos positivos e negativos, opinam, 

sugerem, reformulam ações, enfim, fortalecem estratégias e decisões.  

Quanto ao grupo de professores, estes solicitam atividades de formação que 

realmente possam ajudá-los na pratica docente, ou seja, reivindicam ações voltadas 

para atender necessidades educacionais especiais. Percebe-se, ainda, o cansaço de 

professores que acumulam dupla jornada de trabalho, a insatisfação com os 
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salários, as difíceis condições da profissão do magistério, a desvalorização social 

do professor.       Considerando que esses aspectos são negativos no processo 

educativo, procura-se investir no professor, valorizando seu trabalho, auxiliando da 

melhor forma possível. 

Percebemos que a maioria dos professores se esforça para fazer um trabalho 

de qualidade, porém sobrecarregam-se, na tentativa de atender as necessidades do 

momento ou de cada classe (indisciplina). Toda metamorfose feita pelo educador 

desperta o processo de transformação do aluno - recompensa de tanto esforço 

despendido. 

O investimento nos próximos anos será na autoestima do aluno, para 

valorizar o ser humano que ele é, minimizar a exclusão vivida por este e quebrar o 

dogma da rejeição. As ações sociais serão direcionadas no sentido de fazer o aluno 

perceber que ele tem valor e que alguns aspectos fazem a diferença para uma vida 

melhor. As ações culturais terão como objetivo proporcionar aos alunos o 

conhecimento de novos mundos e oportunidades após conclusão do Ensino Médio. 

Procuramos proporcionar, conforme art. 3º do ECA, “oportunidades e 

facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e dignidade”. Desenvolver a afetividade, a 

autoconfiança, promovendo atividades que despertem a leitura, a escrita e a 

valorização do saber. Interagindo com a comunidade na vivência diária da escola, 

através de projetos e eventos durante o ano. Com o apoio dos pais na escola, os 

alunos melhoram seu desempenho e se sentem mais valorizados. 

 Sabemos que o objetivo da escola é estar sempre voltado para o aluno, 

adquirindo instrumento para a vida, para o raciocínio, compreendendo as causas e 

as razões das coisas, exercendo seus direitos e participando de discussões em que 

estão envolvidos seus destinos, para atuar, para transformar, enfim, para realizar-

se, para viver. Essa é, portanto, nossa compreensão do que seja uma educação para 

a cidadania.  
              
 

5 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E 

FINANCEIROS 

 

O serviço é ágil, a escrituração organizada, o público é bem atendido. 

Quando se pensa no funcionamento ideal, a escola está muito distante.  

Conta com quatro funcionários na secretaria, 3 Agentes de Organização 

Escolar que exercem o trabalho de Agente e 1 Secretário. Suportam  tudo com 

paciência: faz matrícula, transferência, pagamento, digita, ouve reclamação, 
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recebem elogios, Portarias, reuniões... Apesar de tudo sempre atende a todos com 

eficiência e presteza. 

Diretora, Vice-Diretora e Coordenadora são Professoras, Psicólogas, 

Assistentes Sociais, Conselheiras, Mães, Escriturarias. Nos poucos minutos 

restantes cuidam do Administrativo encontrando enorme dificuldade em cumprir 

prazos. Ou seja, quem trabalha nesta Escola precisa fazer de tudo. 

Instalações e equipamentos são muitos usados. A conservação de livros e 

material escolar é motivo constante de conscientização. Embora se procure 

controlar, ainda ocorre descaso com material quer por parte de alunos, quer de 

alguns professores. 

Durante os anos dois Agente de Serviços Escolares que cuida de toda limpez, 

o município conta com duas funcionarias. 

As verbas têm sido aplicadas visando ao atendimento de prioridades. Alunos, 

pais e professores são capazes de reconhecer o resultado de aplicação das verbas, 

uma vez que ajudaram a definir o uso dos recursos.  

A organização de espaços educativos merece todo cuidado. Têm-se 

consciência de que é possível melhorar a organização. O problema é o tempo para 

tanto e também a manutenção sem recursos humanos e materiais. 

Os recursos didáticos, instalações e equipamentos disponíveis são utilizados 

diariamente. Há uso freqüente de biblioteca, quadra.  

A gestão financeira passa pelas etapas de planejamento, execução e 

prestação de contas. Inicialmente faz-se um levantamento dos recursos disponíveis 

e necessidades existentes na U.E., fazendo-se opção pelas mais urgentes, devido à 

insuficiência de recursos. A seguir, aplicam-se os recursos disponíveis e presta-se 

contas com o acompanhamento dos diversos segmentos escolares. A administração 

financeira é realizada com segurança atendendo os princípios de moralidade, 

legalidade, impessoalidade e publicidade. Tais ações são o resultado de escolhas 

coletivas em consonância com o projeto pedagógico, atendendo o objetivo central 

do trabalho educacional. 

Mesmo carente de recursos humanos, materiais e financeiros, a escola 

procura concretizar suas metas e oferecer um ensino de qualidade. A direção da 

escola administra com muita propriedade os recursos e serviços. Porém, há muitos 

entraves que dificultam as necessidades da gestão nesta área, o principal é a falta 

de recursos. 

A equipe reúne esforços para transformar a escola num ambiente acolhedor e 

propicio para a aprendizagem. Mesmo sem material suficiente, procura-se garantir 

uma pedagogia dinâmica e democrática. Todos os espaços físicos são valorizados. 

O clima escolar que se estabelece compensa a pauperização a que são submetidos. 

A eficiência dos processos de gestão se reflete nos resultados do ENEM. 
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         O primeiro lugar na classificação do ENEM na Diretoria de ensino  e todos os 

resultados acima da média garantem a eficácia dos processos de gestão. 

 

 

 

a) PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Na gestão administrativa, a escola prioriza a proposta pedagógica e a 

transparência dos procedimentos. As ações financeiras estão interligadas às 

atividades pedagógicas, que envolvem a participação e a tomada de decisões de 

toda a equipe, numa gestão participativa, orientada para a formação do 

aluno/cidadão. Após o levantamento das inúmeras necessidades da escola, faz-se 

opção pelas mais urgentes e que atendam o maior número de projetos, beneficiando 

o máximo de pessoas possível. 

A administração dos recursos é realizada com segurança, atendendo os 

princípios de moralidade, legalidade, impessoalidade e publicidade. Tais ações são 

o resultado de escolhas coletivas em consonância com o Projeto Pedagógico da 

escola, atendendo o objetivo central do trabalho educacional, que é oferecer um 

ensino de qualidade. 

Os recursos disponibilizados são originados do DMPP e FDE que requerem 

atendimento a prazos e condições específicas de aplicação. As verbas são utilizadas 

para: 

     - Aquisição: Materiais pedagógicos, materiais para a secretaria, equipamentos, 

materiais esportivos, de limpeza e de informática. 

- Manutenção do prédio escolar. 

- Manutenção e recuperação de equipamentos. 

- Despesas com institucionalização. 

- Prestação de serviços. 

- Despesas miúdas 
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D – ORGANOGRAMA 
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III – OBJETIVOS DA ESCOLA 

 

 

A – FINALIDADE 
 

 

Neste plano, considerou-se as necessidades da comunidade escolar, as diretrizes 

nacionais e o sistema estadual de educação. Os princípios que alicerçam este 

projeto são qualidade de ensino, gestão democrática, acesso e permanência dos 

alunos na escola, valorização dos profissionais da educação e organização 

curricular. 

A elaboração do projeto teve quatro fases: diagnóstico, definição de metas e 

prioridades, implementação de ações e avaliação. Tais etapas basearam-se em 

questionamentos e reflexões acerca do contexto sócio-político-econômico, função 

da escola, integração família - escola - comunidade, resultados alcançados, que 

escola quer, qual identidade possuímos. Realizou-se o diagnóstico através de 

pesquisa com os diversos seguimentos escolares. 

 Os resultados são apresentados e analisados nos momentos de planejamento e 

ATPCs para que seja feita avaliação do processo ensino-aprendizagem. Com base 

nos dados analisados, a equipe define: quais são os aspectos facilitadores? Quais 

são os aspectos dificultadores? Quais são as metas a serem alcançadas? O que é 

prioridade? Como será realizado o trabalho? Quais projetos serão realizados? Que 

sugestões são propostas? Enfim, Considerando a opinião de pais, alunos, 

professores e funcionários, avalia-se o que deu certo e o que precisa ser melhorado. 

A cada ano, novas diretrizes são propostas em função dos resultados alcançados.  

As concepções coletivas estabelecem as prioridades e ações que serão 

desenvolvidas e os segmentos que vão realizar o projeto coletivo. A avaliação será 

permanente com o acompanhamento das ações e soluções propostas com vistas às 

mudanças e resultados alcançados pela nova organização pedagógica da escola.  

A função da escola é transmitir o saber sistematizado e desenvolver o educando 

de maneira plena, cidadã. A escola precisa se preparar para as mudanças que estão 

acontecendo e que ocorrerão em diferentes áreas, sejam elas no âmbito das 

tecnologias, da comunicação, como também no interior da área pedagógico-

educacional, influenciadas por novos dados ou tecnologias de trabalho. 

 A educação deve ser concebida a partir de princípios que constituem os quatro 

pilares da educação: aprender a ser, fazer, conhecer e conviver. Então, o objetivo 
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da escola básica no mundo em constante mudança é dar acesso e recursos para que 

os alunos tomem posse dos conhecimentos sistematizados, dentre eles os relativos à 

cidadania, ao trabalho e à cultura, adquiridos através do exercício do pensamento 

crítico e ético, ou seja, voltada para a sua principal função: a social.  

A democracia se faz pela ação dos cidadãos que determinam a si mesmos como 

indivíduos e coletivamente. A escola institui a democracia como valor e como 

processo, pois é um lugar para o exercício da mesma, devido à convivência social, 

onde o direito individual coexiste com o direito coletivo. A escola é o espaço para a 

construção da identidade individual e social. A gestão comprometida com a função 

social da escola exercita a democracia. Como valor, orienta os princípios das ações 

escolares. Como processo, adota mecanismos que permitem decisões coletivas, 

permeando o trabalho participativo.  

A missão da equipe escolar é atender o aluno de acordo com a constituição, 

ou seja, muito mais que ensinar, tem a missão de fazer com que cada pessoa seja um 

ser completo. 

 

 

B- OBJETIVOS  

 

Esta Escola pauta-se pelo ideal de Educação expresso no Art. 1º da Lei n.º 

9394, de 20 de dezembro de 1996: "A educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais". Trata-se aqui de enfatizar a 

educação escolar com a finalidade de pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania, conforme Art.2º da Lei mencionada. 

  O objetivo do Ensino Médio é complementar e aprofundar o conhecimento, 

promovendo valores necessários ao exercício da cidadania e à vida. Esses objetivos 

envolvem aprofundar os saberes já incorporados, adquirir novos conhecimentos e 

habilidades, contribuindo, ainda, para a formação geral do indivíduo vinculada às 

demandas da sociedade contemporânea, ajudando-o a desenvolver competências e 

habilidades para o trabalho, para o estudo e para a vida. 

Cada área do conhecimento busca desenvolver, ao mesmo tempo, 

conhecimentos práticos e abstratos, contextualizados, que atendam às necessidades 

do mundo atual e do aluno entendidos como um ser individual e social. As áreas de 

conhecimento valorizam a capacidade do ser humano de continuar aprendendo, de 

ser agente de sua própria história, percebendo-se e agindo como um ser sócio-

histórico, sendo capaz de fazer julgamentos e de ter um comportamento ético. 

mailto:e022639a@see.sp.gov.br
mailto:eemelyde@hotmail.com


 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO-SP 

E.E. "PROFª. MARIA ÉLYDE MÔNACO DOS SANTOS" 
Rua Tancredo Ribeiro e Silva, 91 – Bairro: Vila Nova 

Telefone: (017) 3395 1384 / 1805  - C.E.P. 14.745-000 – Terra Roxa-SP 

e-mail: e022639a@see.sp.gov.br / eemelyde@hotmail.com  
 

 

 

Esta concepção de educação entende o homem como produtor de 

conhecimento, transformador da realidade social, criador de uma sociedade mais 

justa e capaz de viver harmonicamente.  

Sintetizando, a finalidade do E.M. é formar o cidadão, preparando-o para o 

trabalho, para a vida e prosseguimento dos estudos. Essa perspectiva requer a 

articulação das disciplinas, das áreas de conhecimento, promovendo a 

interdisciplinaridade, a contextualização e o desenvolvimento de competências e 

habilidades. 

O conhecimento não vem compartimentarizado, está vinculado a outros 

conhecimentos. Dessa forma, quanto mais o educando conhece sobre uma 

disciplina, maior é a integração que consegue fazer entre as demais áreas de 

conhecimento. 

A própria interdisciplinaridade favorece a aquisição da e habilidades e vice-

versa. Analisar, resolver problemas, tomar decisões e ter flexibilidade para 

continuar aprendendo são características que aumentam a possibilidade de 

empregabilidade e de autonomia. 

Hoje temos muito acesso à informação, mas os significados são construídos 

culturalmente na interação como o outro. Sendo assim, o professor e a escola 

tornam-se indispensáveis na constituição dos sentidos. 

O currículo está organizado de forma que o aluno possa compreender 

contextualizar, ressignificar. 

O ensino médio, de acordo com a LDB, perde sua característica de ser 

simplesmente profissionalizante ou preparatório para o ensino superior ou de 

completar a educação básica. Inclui todas as modalidades e a formação inerente a 

elas, que significa uma educação formativa integral. 

Tal realidade se reflete nos planos de aula, nos projetos, nas ações 

desenvolvidas, nas metas pretendidas, na formação do aluno sob a ótica 

profissional, social ou individual, inserida na comunidade, na cidade, no país, no 

mundo. Este é nosso universo. 

          Buscamos novos paradigmas. O que norteia nossa práxis é o fazer criativo e 

coletivo. Estamos comprometidos em realizar uma educação includente, que 

valoriza as diferenças, evita a alienação e a homogeneização. 

          A apropriação do conhecimento, do saber fazer, do ser no mundo no cenário 

atual é uma tarefa de extrema importância e amplitude. Para muitos pode parecer 

utopia, para nós é sonho que tentamos realizar todos os dias.   
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C – DEFINIÇÃO DAS METAS E AÇÕES A SEREM DESENCADEADAS 

 

A Escola manterá a clareza dos objetivos definidos propondo-se a trabalhar 

conceitos básicos de respeito e tolerância em um movimento dialético. A partir da 

proposta, são estabelecidas metas e ações: 

 

METAS OBJETIVOS AÇÕES 
1. Diminuir o índice 

de evasão  atual. 

Observando-se 

atentamente o 

desempenho do 

ensino. 

-Oferecer recuperação contínua. 

-Desenvolver atividades diferenciadas. 

-Diversificar material e procedimentos 

metodológicos. 

-Estimular a participação da 

comunidade para diminuir o índice de 

evasão. 

- Incentivo à participação nos projetos. 

- Projetos de enriquecimento curricular, 

acompanhamento e adaptação 

- Projeto humanizando as relações sociais. 

- Intensificação do uso da SAI, realizações 

de excursões e projetos. 

- Estimular a leitura, interpretação e 

produção textual por todas as disciplinas 

- Estimular o uso das TICs para tornar as 

ações pedagógicas mais estimulantes. 

2. Incentivar  a 

participação do 

Grêmio nas atividades 

da Escola 

-Conscientizar alunos da noção de 

representatividade. 

-Estimular a participação do Grêmio 

no cotidiano da Escola, inclusive 

Conselho de Classe. 

 

- O grêmio será responsável pela caixinha de 

sugestões, recados e consultas nas salas, 

organização de eventos e campeonatos. Será 

montado um cronograma dessas ações na 

escola.  

- O grêmio será acompanhado pelo PC e 

pela professora readaptada Inês Costanari. 

3. Reunir os 

professores em ATPCs 

(Atividade  de 

Trabalho Pedagógico 

Coletivo) para a 

formação 

-Adequar o tempo destinado para 

ATPC. 

-Definir temas prioritários que serão 

assegurados para melhoria do ensino. 

-Analisar o desempenho dos alunos nas 

diferentes áreas. 

-Socializar informações e experiências 

vivenciadas em capacitação e 

orientação técnico-pedagógica. 

- Estudo e reflexões de textos pedagógicos, 

- análise do trabalho escolar e da 

aprendizagem. 

- Análise dos gráficos de rendimento dos 

alunos 

-Discussão de informações, projetos, 

experiências, propostas. 

-Intensificar a retirada de livros e incentivar 

o hábito da leitura. 

4- Reuniões com os 

pais e comunidade 

escolar 

-Possibilitar maior participação dos 

pais. 

-Melhorar a disciplina, o interesse e o 

aprendizado do aluno. 

-Diminuir o índice de evasão. 

-Reunir com os pais e comunidade no inicio 

do ano e bimestralmente para refletir sobre o 

PPP, as metas e as ações propostas durante 

o planejamento. 

Reunir com os pais e comunidade para 

intera-los das verbas e melhorias realizadas 

no Espaço Físico da Unidade Escolar. 

Reunir com os pais e comunidade para expor 

os resultados das avaliações internas e 

externas no processo Pedagógico. 

Reunir com os pais e comunidade coloca-los 
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a  par das dificuldades encontradas 

decorrentes da falta de espaço físico na 

Unidade Escolar. 

 

D) PROJETO PARA MELHORIA DA ESCOLA E DE SUA GESTÃO 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO: 

          Este plano visa à implementação e à sistematização de metodologias para o 

fortalecimento da gestão escolar. O Projeto Pedagógico da UE é resultante de 

construção coletiva. Pauta-se em práticas participativas para a conquista da 

aprendizagem e do sucesso do aluno. As estratégias utilizadas contribuem para a 

constituição da autonomia e melhoria do desempenho escolar, que acompanham a 

construção de conhecimentos e adquirem a dimensão profunda e significativa de 

construir o homem. Conforme análise feita no planejamento anual, concluiu-se que 

é necessário investir no ser humano, para tanto foram propostas metas e ações que 

buscam minimizar a exclusão social a qual nosso aluno é submetido, maximizando 

as oportunidades de acesso às tecnologias, à informação e ao conhecimento. Sendo 

assim, dar-se-á ênfase aos projetos “Humanizando as relações sociais”, “SAI” e 

“Excursões culturais” dentre outros. 

          O objetivo central do trabalho é o comportamento humano, produto da 

contínua inter-relação Homem-Mundo, a qual resulta numa ação dialética, 

consciente ou não, de transformar as pessoas e o universo onde vivemos e de 

sermos transformados por eles. 

          A proposta é o aperfeiçoamento do processo administrativo e pedagógico, 

gerindo da melhor forma possível os recursos humanos, materiais e imateriais; os 

serviços; as relações; os resultados. 

 

 

2- JUSTIFICATIVA: 

          A equipe gestora adota a prática de realizar reuniões semanais para 

identificar quais aspectos merecem atenção especial e requerem medidas que 

potencializem o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola, cujo foco é 

instrumentalizar adequadamente o aluno para inserir-se no mundo. Nas reuniões 

bimestrais, realizamos avaliações da classe, dos profissionais que trabalham na 

instituição e da aprendizagem. Devido à seriedade que se imprimiu ao processo, as 

avaliações são objetivas e todas as considerações feitas são discutidas e analisadas. 

Após a reflexão dos pontos positivos e negativos, percebemos que eles retratam a 

realidade vivida no cotidiano escolar, sendo assim procuramos fazer tudo o que é 

possível para atender as propostas de ação. Há um esforço coletivo para viabilizar 

uma escola pública que de fato eduque para a transformação social, que seja um 
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espaço em que se aprenda a aprender e a conviver, evitando a reprodução 

excludente e desigual. Pretendemos, com este projeto, vivenciar práticas 

pedagógicas que ajudem a instituição a estabelecer uma identidade própria e sejam 

direcionadas para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos e sócio-afetivos. O 

trabalho é direcionado para este fim, como se pode perceber nos projetos que a 

escola desenvolve. 

   

 

3 - OBJETIVOS: 

          Tornar a escola ponto de partida para o processo de conscientização da 

sociedade no sentido de preservação e conservação do patrimônio escolar que 

cerca a comunidade. Possibilitar a compreensão da realidade e a transformação do 

contexto. Unir o conhecimento científico ao conhecimento da comunidade para a 

construção da identidade individual e coletiva. Objetiva-se, assim, uma sociedade 

mais justa, em que todos usufruam dos direitos e deveres da Constituição 

Brasileira, tenham uma visão mais ampla de mundo, sejam capazes de vencer 

obstáculos e se vejam como construtores de seu desenvolvimento social. 

 Acompanhar o processo de ensino aprendizagem atuando junto ao corpo 

docente, alunos e pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com 

vistas a sua melhoria. 

 

 

4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Perceber a importância do Patrimônio Histórico, Social e Ambiental no 

desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. 

-Desenvolver um comportamento cotidiano de solidariedade. 

-Realizar reflexões acerca dos nossos direitos e deveres como cidadãos. 

-Envolver a comunidade escolar e local nos eventos, discussões, decisões e ações. 

-Dominar conteúdos básicos. 

-Explorar e desenvolver habilidades e competências. 

-Intensificar a multidisciplinaridade e a contextualização. 

-Formar e não apenas informar. 

-Construir a noção de identidade e o sentido de pertencer à escola e à sociedade. 

-Utilizar a avaliação como um processo que alimenta e retro-alimenta as práticas e 

não como um instrumento de valor absoluto. 

-Dinamizar recursos e espaços. 
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5- METAS 

- Conscientizar pais e alunos o uso dos uniformes, e o horário de entrada e saída 

dos alunos.  

- Realização de um campeonato esportivo no mês de setembro. 

- Apresentação de mostra pedagógica com os trabalhos realizados (junho e 

outubro). 

- Monitoria diária do Acesso Escola. 

- Limpeza bimestral da escola mediante cronograma organizado pelo grêmio. 

- Realização de todos os projetos propostos em anexo. 

- Realização de pesquisas bimestrais para avaliação do trabalho desenvolvido. 

- Realizar as reuniões com pais e comunidade no inicio do ano e bimestralmente. 

 

 

- AÇÕES: 

a) GESTÃO DE RECURSOS  

 

Viabilizar o uso dos recursos existentes 

DESCRIÇÃO: O mobiliário, os equipamentos e os recursos são parte importante do 

Projeto Pedagógico. A sua correta utilização possibilita maior integração escolar, 

respeito ao patrimônio público, diversificação de práticas e formação de 

conhecimentos. Para tal, estabelecemos ações de: Organização e classificação da 

biblioteca do professor. Levantamento e classificação das fitas de vídeo, CDs, livros 

e materiais disponíveis, facilitando o acesso aos mesmos. Disponibilização do 

Acesso Escola. Utilização de obras de arte para decoração de ambientes e como 

recurso didático. Mobilização para limpeza e conservação do patrimônio escolar. 

Os materiais  disponíveis (DVD, fitas de vídeo, Livros do professor etc) foram 

catalogados e a relação encontra-se disponível na sala de leitura juntamente  com a 

escala de agendamento  das salas de vídeo.  

 
 

b) GESTÃO DE PESSOAS  

 

Valorização e integração da equipe escolar 

DESCRIÇÃO: Para que o grupo de profissionais trabalhe de forma cada vez mais 

coesa e crie ambientes de aprendizagem, investimos em pequenas atitudes que 

podem fazer a diferença para o bem estar das pessoas no ambiente de trabalho e a 

valorização de sua auto-estima. Fortalecer o grupo de profissionais, criar e manter 
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um ambiente saudável para todos com o direcionamento do fluxo de energia para a 

aprendizagem são premissas básicas. Assim, algumas atitudes são constantes, tais 

como: planejamento participativo dos segmentos escolares em que todos expõem 

seus pensamentos, seus valores, expectativas, história de vida... Proporcionar clima 

de satisfação, participação e integração da comunidade escolar com dinâmicas, 

mensagens, conversas informais, elogios ao bom trabalho realizado. Recepção aos 

professores e funcionários no planejamento e re-planejamento. Projetos 

multidisciplinares. Avaliação bimestral interna. Prática cotidiana de acolhida aos 

responsáveis. Tomada de decisões compartilhadas coletivamente. Os gestores 

procuram consultar, analisar e atender as reivindicações e propostas da equipe 

escolar mediante consultas individuais ou coletivas, pesquisas, reuniões e 

conversas. Sempre que possível, a opinião das pessoas é considerada e valorizada. 

Equipe docente mais unida e comprometida para as ações em comum. 

Reflexão e análise dos resultados obtidos das ações propostas (PPP) do ano 

anterior. 

Após esta conduta são estabelecidos novas metas e ações durante o ano com 

o envolvimento de todos da equipe escolar, dentre elas: 
 

c) GESTÃO PEDAGÓGICA  

 

1.  Concretização da proposta pedagógica 

DESCRIÇÃO: Educamos pessoas em processo de transformação e formação de 

personalidade, as quais sejam capazes de adotar condutas positivas, politizadas, de 

modo a constituir uma nova mentalidade e estabelecer novos objetivos. Desta 

forma, o planejamento será embasado em: Atividades que envolvam todas as 

disciplinas. Realização de projetos. Vinculação entre teoria e prática com 

atividades extraclasse. Uso de metodologia diversificada e participativa (biblioteca 

,sala do acessa escola, sala de vídeo , visitas, projetos). Integração e articulação de 

todos os segmentos da escola. Tomada de decisões conjuntas (APM, Conselho de 

Escola, Conselho de classe e série). Divulgação de eventos científicos, culturais e 

sociais no mural da escola e pelo grêmio. Participação na Olimpíada Brasileira de 

Matemática. Participação de Concursos sugeridos pela SEE e outros. 

 

 

2. Uso da televisão a favor da escola 

DESCRIÇÃO: A presença da televisão é assunto que motiva a participação nos 

mais diversos assuntos. Pelas câmeras da TV, somos motivados a discutir destinos 

de personagens, acidentes, política, futebol, culinária, música, comportamento, 

moda, ou seja, uma gama incrível de aspectos da vida.  
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 A mídia coloca no ar diversas notícias que seriam polêmicas em sala de aula, 

desencadeando senso crítico, levando a debates e Produção Textuais (Artigo de 

opinião). Estas ações também favorecem o trabalho dos professores em sala de aula 

relacionados a implementação e aceitação das regras propostas no Regimento 

Escolar. 
 

 

3. Formação continuada do professor 

DESCRIÇÃO: O professor é o idealizador de suas aulas, dos projetos, das 

metodologias e recursos utilizados, enfim, é o mediador da relação entre o 

conhecimento e o aluno. Para assegurar a todos os educandos a capacidade de ler e 

escrever criticamente, é indispensável manter a consciência de ser um “eterno 

aprendiz e não ter a vergonha de ser feliz.” Para tal, pretende-se realizar as 

seguintes ações: promover estudos sobre a interdisciplinaridade, a contextualização 

e o desenvolvimento de competências. Proporcionar momentos de formação e de 

convivência: reuniões, mostras, comemorações, encontros de confraternização. 

Promover ações de qualificação do pessoal da escola. Estabelecer a prática da 

comunicação e diálogo. Socializar os conteúdos das diversas áreas e as 

experiências. Incentivar e disponibilizar o uso de diferentes gêneros de textos: 

literários, didáticos, publicitários, midiáticos, visuais. Enfatizar a importância de 

ressignificar conteúdos da profissão e da vida pessoal. Tais ações serão 

desenvolvidas principalmente nas ATPCs, diariamente nas conversas informais e 

nos momentos de planejamento. 

Incentivar a participação nas Orientações Técnicas disponibilizadas pelo Núcleo 

Pedagógico e mudanças de estratégias quando necessário. 

 

 

4. Humanizando as relações sociais 

DESCRIÇÃO: A formação integral e humanista é orientadora da prática 

pedagógica da instituição. É evidente que tal educação é inclusiva, formativa e 

pressupõe a adoção de metodologias, querem nas aulas ou nos projetos, capazes de 

auxiliar o aluno e o professor a serem aprendizes por toda a vida, conscientes de 

que a história é um discurso provisório. 

          O projeto Humanizando as Relações Sociais busca o resgate da identidade da 

escola e da comunidade através do resgate de datas comemorativas. Procura 

conhecer os valores constituídos socialmente pela herança cultural ou pela 

experiência cotidiana. Frente a esses movimentos e tendências, define-se um 

facilitador da definição de nossa identidade, nossas escolhas e o que fazemos da 

nossa história pessoal e coletiva. E finalmente, o projeto permite um alcance e 
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aprofundamento que seriam impossíveis em atividades puramente disciplinares. 

Ações propostas: Abrir canais de comunicação entre a escola e a sociedade. Buscar 

memórias da comunidade. Utilizar diversas linguagens: textuais, orais, musicais, 

teatrais, áudio visuais etc. Recolher material para constituir a identidade individual 

e coletiva. Construir a consciência do patrimônio material e imaterial Produzir 

textos, desenhos, pinturas, murais, painéis, gráficos, maquetes, cartazes etc. 
 

 

d) GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

1. Projeto de enriquecimento curricular 

DESCRIÇÃO: O projeto visa a proporcionar aos alunos que tanto eles próprios 

quanto os professorem acreditem em seu potencial, buscando-se o desenvolvimento 

cognitivo, psíquico e social. Alguns alunos têm dificuldades de estabelecer relações 

interpessoais, e, desta forma, aparentam dificuldades na escola; outros precisam de 

mais atenção às competências de leitura, de escrita e de cálculos, portanto, cumpre-

lhes oferecer atenção especial para que possam exercitar suas capacidades e 

manifestar suas múltiplas inteligências. 

O trabalho é realizado de forma direcionada, o que proporciona maior interação e 

ampliação de conhecimentos. Assim, há progressos reconhecidos e possibilidades 

de despertar o potencial do aluno, tornando-o mais seguro de si. São realizadas 

diversas atividades, tais como: cuidado com higiene pessoal, estética e postura, 

visitas, pesquisas, tabulação de dados, análise de tabelas, leitura e interpretação de 

textos e imagens, exercícios de raciocínio, produção de material diversificado.  

 

 

2. Nosso Espaço 

DESCRIÇÃO: Durante todo o processo de aprendizagem, diversas atividades são 

realizadas, gerando muitas produções.  O conhecimento adquirido é socializado 

com a coletividade numa mostra de tudo o que foi realizado. Essa apresentação 

incentiva a participação e integração dos alunos motiva-os para o conhecimento, 

desperta talentos, desenvolve habilidades escritoras, leitoras, artísticas, motoras, 

cognitivas, afetivas, sociais etc. Existe uma troca intensa de saberes e vivências 

permeando todas as fases, desde a idealização até a realização, passando pelas 

etapas de viabilização dos projetos, avaliações permanentes que permitam 

redirecionar os rumos das ações. Organização dos trabalhos produzidos. 

Apresentação de: teatros, trabalhos, painéis, maquetes, murais, danças, músicas. 

Exposição de trabalhos. Os trabalhos artísticos e didáticos são expostos 

freqüentemente através de painéis ou murais da escola, as apresentações artísticas 
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e musicais são feitas no anfiteatro da cidade e as mostras pedagógicas estão 

programadas para Agosto e setembro. 

 
 

e) GESTÃO PARTICIPATIVA  

 

1. Projeto aluno representante 

DESCRIÇÃO: Incentivo à participação do aluno nas escolhas, decisões e ações 

realizadas pela escola. Engajamento da classe com representação eficiente e 

responsável do pensamento e da vontade coletiva. Comprometimento dos alunos 

com a representatividade, realizando avaliações justas e produtivas. Conhecimentos 

das formas de como os alunos vêem a escola e de como os profissionais vêem-na. 

Reuniões realizadas com gestores e representantes de classe, avaliações bimestrais 

do processo de ensino e aprendizagem (aspectos facilitadores, dificultadores e 

sugestões), participação na elaboração das normas da escola e como interlocutores 

nas questões cotidianas da classe. Dos inúmeros trabalhos que a escola executa, 

este é um dos mais diferenciados e eficientes projetos realizados, visto que foi 

conquistado ao longo de um sério processo de investimento na capacidade de 

conscientização das pessoas, sinalizando os caminhos a serem tomados. Para 

compreender toda a dinâmica do projeto é necessário acompanhar uma reunião de 

Conselho de Classe e Série ou analisar os registros das avaliações feitas pelos 

alunos representantes, as quais expressam a opinião da classe. Em tais informações 

registradas e arquivadas na escola, percebe-se que o aluno tem responsabilidade e 

maturidade suficiente para superar individualismos, expressando o pensamento 

coletivo e não sua vontade particular. Por ser uma representatividade fiel e, 

conseqüentemente, justa, é aceita e respeitada por todos os segmentos. 
 

 

2. Projeto aluno monitor da Acessa Escola: 

DESCRIÇÃO: É um meio de disponibilizar a sala de informática para uso dos 

alunos, tornando possível o acesso aos recursos tecnológicos, e à democratização 

do conhecimento. A presença do aluno monitor possibilita outras fontes de 

pesquisa, comunicação e interação. Também visa à obediência às normas da escola 

para conservação do patrimônio, bem como a orientação para o correto uso e 

máximo aproveitamento dos recursos de informática. Busca-se uma apropriação 

responsável da tecnologia para concretização do aprendizado. Elaboração de um 

horário de atendimento em período diverso ao que o monitor estuda. Assim, 

pesquisas poderão ser realizadas e os alunos sentir-se-ão inseridos no mundo da 

informática. Desenvolver o espírito cooperativo e responsável, sem estabelecer, 
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contudo, o “medo” de usar a sala. Tais ações estão atreladas à escolha dos alunos 

monitores, inscrição da escola no projeto aluno-monitor, cronograma de 

funcionamento da sala da acessa escola , participação dos alunos monitores e do 

professores na orientação técnica.  
  

       

G– RECURSOS:  

 

HUMANOS: corpo discente e docente, pais ou responsáveis, funcionários, gestores, 

grêmio, conselho de escola, comunidade, representantes de vários segmentos 

sociais. 

MATERIAIS: fotos, documentos, material de papelaria, textos, recursos 

audiovisuais, mapas, jornais, livros, revistas, cursos Progestão, EMR, 

especializações da Unicamp, internet, tabelas, gráficos, cartazes, painéis, maquetes. 

 

H– AVALIAÇÃO: 

 

Acontece ao longo do processo com o objetivo de realimentar as ações e 

possibilitar adaptações necessárias. O projeto prevê atividades bastante 

diferenciadas com muitas formas de registro, tais como: relatórios, fotos, resultados 

das pesquisas, trabalhos, maquetes, teatros, análise das dificuldades encontradas, 

resultados obtidos, produção de textos, relatos orais, troca de experiências, 

participação, cartazes, reuniões, ATPCs, conselhos de classe, reuniões de pais e 

mestres, estudos, reflexões. 
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PLANEJAMENTO ESCOLAR 2015 

PLANILHA DE AUTO-AVALIAÇÃO 

 

AUTO  AVALIAÇÃO 

A escola que tínhamos 

(auto avaliação) 

A escola que temos hoje Competências 

profissionais 

desenvolvidas 

 

A escola que 

pretendemos 

O que vamos fazer 

 

AÇÕES 
Potencialidades Dificuldades Potencialidades Dificuldades 

 

1-Gestão de Pessoas 

A escola conta com 05 

funcionários e Número 

menor de professores 

Falta de 

capacitação 

Professores 

sonhadores  

Alunos críticos 

(Senso Comum) 

Sobrecarga de 

trabalho e 

acúmulo de cargo. 

Trabalho em equipe Professor sem acúmulo de 

cargo. Gestores exercendo 

sua função. 

Alunos cultivando sonhos. 

Professores 

comprometidos e 

inovadores. 

Priorizar maneiras de 

convívio agradável. 

Cultivando sonhos 

Resgatar profissionais de 

sua auto-estima. 

 

2-Gestão Participativa 

Alunos representantes 

não participando do 

Conselho de Classe e 

Série. 

Concepção do 

aluno como tábula 

rasa. 

Representantes de 

classe responsáveis. 

Envolvimento de 

alunos em eventos. 

Grêmio atuante. 

Professor aceitar 

avaliação dos 

alunos. Manter o 

entusiasmo. 

Participar da vida 

escolar. 

Ampliar a participação na 

vida escolar. 

Valorizar a participação 

dos alunos e manter-se 

receptivo às sugestões. 

Apoiar iniciativas do 

Grêmio. 

 

3-Gestão Pedagógica 

Exposição oral. 

Leitura 

Culto à Bandeira 

Atenção do aluno. 

Preparo de 

apresentações na 

Escola. 

Projeto de  

recuperação Projeto de 

Leitura. 

 Concepção de que 

a aula de 

recuperação é 

repetição de aula 

Envolver os alunos em 

suas aprendizagens e em 

seu trabalho. 

Promover educação 

emancipatória. 

Alunos protagonista do 

seu aprendizado. 

Planejar. 

Realizar. 

Avaliar. 

Planejar. 

4- Gestão de Serviços de 

apoio 

 (recursos físicos e 

financeiros) 

Repasse de verbas 

governamentais. 

Verbas 

“engessadas”. 

Melhor acesso aos 

recursos disponíveis. 

Manutenção de 

equipamentos e 

falta de espaço 

físico. 

Utilizar novas 

tecnologias. (TICs) 

Escola com uma estrutura 

física diferenciada que 

favoreça a aprendizagem. 

Compartilhar sobre os 

recursos financeiros 

disponibilizados pela 

SEE. 

5-Gestão de resultados 

educacionais 

Premiação de escola 

por desempenho. 

Entender textos 

jornalísticos. 

Boa classificação no 

ENEM. 

Dificuldade em 

Interpretação. 

Organizar e dirigir 

situações de 

aprendizagem. 

Apropriar-se do saber 

acumulado. 

Melhorar os resultados da 

Escola. 

Incentivar a leitura 

utilizando materiais 

(Sala de leitura, revistas 

e jornais). 
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PLANILHA DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridade ou Problema Objetivos Metas ou Resultados 

esperados 

Ações 

 Mudas as estratégias de ensino. 90%  Acompanhamento das ações 

pedagógicas. 

Escola, a panacéia de todos os 

males 

 

Resgatar a escola como espaço de 

conhecimento. 

Atribuir as aulas quando 

necessário. 

70% dos alunos devem 

conhecer conteúdo de todos os 

componentes curriculares. 

Aumentar em 98% as salas sem 

professor. 

Diversificar estratégias. Usar o 

material existente na escola. 

Formar hábitos de estudo. 

 

Falta de professor com a escola. 

 

 

 

Requisitar professores substitutos. 90% Preparar a equipe da secretaria 

para ficar atentos em chamar 

professores substitutos. 

Excessivo número de projetos  

“inventados” durante o ano. 

 

 

 

Acompanhar as ações do Professor 

de forma efetivo. 

Realizar 90% das ações da 

escola. 

Palestras nos períodos de aula. 

Nos ATPCs verificar se os 

projetos propostos foram 

realizados. 
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PLANEJAMENTO ESCOLAR 2015 

PLANILHA DE DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2015 

 

Ações 

 
Período Disciplinas Público Alvo Recursos Responsáveis Avaliação/Resultados 

Acompanhamento 

das ações 

pedagógicas 

Ano letivo 
 

Todas 
Equipe Escolar  

Supervisão, 

Gestores, PC e 

PCNP 

Acompanhamento do 

currículo, diminuição das 

faltas, participação das 

atividades pedagógicas. 

Diversificar 

estratégias. Usar 

material existente 

na escola. 

 

Ano letivo 

 

Todas 

 

Professores e 

alunos 

Livros, CDs, 

DVDs, Softwares, 

Internet e 

Reprodução de 

obras de arte. 

 

Todos os 

Professores. 

 
Desempenho global dos 

alunos 

Preparar a equipe... 

 

 

Ano letivo 

 

 

Todas 

 

Professores 

Reunião com a 

equipe 

administrativa, 

gestores e PC. 

 

Gestores e PC 
Através do livro ponto. 

Nos ATPCs e nos 

períodos de aula... 

 

 

Ano letivo 

 

 

Todas 

 

Professores 

Conscientização 

sobre a importância 

da realização de 

projetos. 

Todos os 

Professores. 

O compartilhamento do 

cumprimento do PPP. 
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IV – PLANOS DE CURSOS 

 

A) ENSINO MÉDIO 

 

1 - Objetivos do curso 

 

           O Ensino Médio objetiva, através de conteúdos, metodologias e formas de 

acompanhamento e avaliação que o aluno demonstre: 

A) domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem as 

modernas formas de produção; 

B) conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

C) domínio dos conhecimentos de ciências humanas e ambientais 

necessários ao cidadão. 

A escola tem o papel de contribuir para o pleno desenvolvimento da pessoa, 

preparando-a para o exercício da cidadania e qualificando-a para o trabalho, 

como definem a Constituição e a LDB. A prática educacional está inserida num 

contexto e articula-se com o movimento histórico-social mais amplo. Situada nesse 

mundo, facilita a compreensão do presente e, através desse insight, busca a 

mudança do que pode e se almeja mudar. 

Como decorrência surge a função política da Escola, qual seja, tornar-se um 

instrumento eficiente de promoção de mudanças sociais. Mesmo sabendo, de que 

muitas vezes, até inconscientemente, reproduzimos a visão do mundo da classe 

dominante, chegando a legitimá-la, propomo-nos a trabalhar pela transformação 

da sociedade. Afinal para crianças que apresentam carências, cabe ao docente 

oferecer-lhes o instrumental de luta mais eficaz para sua ascensão moral. 

A equipe escolar procura fazer com que os alunos desenvolvam uma imagem 

positiva de si mesmos e sejam mais independentes. Para tanto esforça-se por 

ensinar e garantir a aprendizagem, em atividades prazerosas para professores e 

alunos que, juntos, descobrem, avançam, consolidam conhecimentos. 

A apresentação de especificidades e os conteúdos disciplinares devem 

articular o trabalho escolar, organizando-o em três áreas do conhecimento: 

- Linguagens e códigos. 

- Ciências da natureza e matemática. 

- Ciências humanas. 

Busca-se superar o isolamento dos diferentes conteúdos das disciplinas e a 

desarticulação destes com o mundo real vivido pelo aluno. A significação e a 

contextualização dos conteúdos permitirão à Escola operacionalizar o 

desenvolvimento das competências e habilidades. 
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Espera-se que ao término do Ensino Médio o aluno: 

- localize informações explícitas no texto ou em manifestações corporais. 

- Infira informações implícitas no texto. 

- explicite o tema do texto, estabeleça relações entre partes de um texto ou de 

um texto com outros. 

- articule linguagem verbal, visual, corporal e sonora, distinga informações 

de argumentos, informação de conclusão. 

- produza textos considerando sua finalidade de conclusão. 

- resolva problemas, elabore hipóteses, proponha soluções, justifique o 

caminho realizado e conclua com validação ou não das hipóteses elaboradas. 

- estabeleça relações temporais e espaciais em diferentes momentos 

históricos. 

 

 

2 - Integração e Seqüência dos Componentes Curriculares do Ensino Médio 

 

            Através da verticalidade e da horizontalidade haverá a integração e a 

seqüência dos componentes do Ensino Médio, abordadas nos planos escolares e 

com amplas discussões nos planejamentos e reuniões, sempre com embasamento 

nas diretrizes traçadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e no CESP. 

 Os temas transversais serão trabalhados nas séries do Ensino Médio, 

favorecendo e complementando a formação do cidadão e levando à construção do 

conhecimento, seja em termos de conteúdos, seja em termos de habilidades. 

           O currículo contempla conteúdos e recursos de aprendizagem que capacitem 

o aluno como ser humano integral para a ação nas diversas esferas sociais: a vida 

em sociedade, o mundo do trabalho, e a experiência subjetiva. Neste sentido, o 

ensino está orientado pelas premissas da UNESCO: aprender a conhecer aprender 

a fazer, aprender a viver e aprender a ser. A perspectiva é articular uma educação 

orientada por conteúdos significativos, tendo em vista as competências e 

habilidades que se pretende desenvolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e022639a@see.sp.gov.br
mailto:eemelyde@hotmail.com


 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO-SP 

E.E. "PROFª. MARIA ÉLYDE MÔNACO DOS SANTOS" 
Rua Tancredo Ribeiro e Silva, 91 – Bairro: Vila Nova 

Telefone: (017) 3395 1384 / 1805  - C.E.P. 14.745-000 – Terra Roxa-SP 

e-mail: e022639a@see.sp.gov.br / eemelyde@hotmail.com  
 

 

 

 

3 - Síntese dos conteúdos programáticos 

 
Literatura 
Oferecer ao aluno condições para:  

- desenvolver seu senso analítico para que possa analisar opinar sobre todo tipo de 

assunto que se apresente;  

- reconhecer, dentro de uma obra, seu período literário. 

- tornar-se capaz de comunicar-se dentro da norma culta;  

- conhecer e produzir textos;  

- conhecer e valorizar nossa cultura, através da música popular. 

 

Química 

Estimular o aluno a:  

- Compreender conceitos básicos relacionados aos processos químicos. 

- entender as semelhanças e diferenças dos diversos elementos químicos quanto à 

sua estrutura atômica, podendo assim classificá-los e identificá-los; 

 - compreender a importância da tabela periódica. 

 
 
Geografia 

Propiciar condições para o aluno: 

- perceber que o mundo vive sob grandes conflitos raciais e religiosos e que em 

alguns países há guerras civis;  

- perceber que o homem, ao construir seu espaço geográfico consegue grandes 

avanços, mas destrói a natureza, trazendo, com isso, grandes transtornos 

ambientais; 

- compreender que o grande crescimento horizontal de centros urbanos, no Brasil e 

no mundo, se faz de maneira pouco planejada, advindo daí a existência de muitos 

conflitos ambientais e sociais; 

 

 

Biologia 
- Auxiliar o aluno a compreender os aspectos ferais a química e fisiologia celular, 

da reprodução, embriologia e histologia; 

- Abordar os seguintes temas, utilizando a transversalidade: 

- aborto, gravidez precoce, valorização da vida; 

- tabagismo, alcoolismo e uso de drogas. 
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- compreender noções básicas e aspectos gerais da genética, evolução e ecologia. 

 
Língua estrangeira - Inglês 

Viabilizar ao aluno: 

- oportunidade para ter contato com a língua, a partir da própria realidade; 

- a possibilidade de usar a língua como instrumento de maior visão do mundo 

globalizado; 

- a possibilidade de ter despertado o interesse pela língua, dando-lhe oportunidade 

de crescer profissionalmente, valorizando o Inglês e tendo pelo mesmo prazer em 

aprender. 

 

Matemática 

 Fornecer subsídios ao aluno para: 

- desenvolvimento do espírito crítico para a formação do cidadão; 

- aplicação prática e desenvolvimento do raciocínio; 

- conceito de funções e a necessidade do símbolo para facilitar a comunicação. 

 
Física 

Oferecer condições para o aluno: 

- entender e compreender o movimento dos corpos de acordo com as grandezas 

físicas a serem estudadas (trajetória, posição escalar, espaço, velocidade e 

aceleração; 

- desenvolver a criatividade, estimulando-os a explorar o potencial criativo e o 

raciocínio. 

- entender os fenômenos da natureza, a partir das teorias científicas, de interação 

com os produtos da tecnologia, através das teorias embutidas nos mesmos, bem 

como introduzi-los na compreensão do processo de elaboração dessa ciência. 

 

História 

Espera-se, no final do ano, que os alunos sejam capazes de: 

- reconhecer as razões da crise do sistema colonial e a consolidação dos estados 

nacionais; 

- reconhecer as razões da crise do sistema colonial brasileiro e a consolidação do 

estado brasileiro; 

- distinguir os principais pontos do socialismo e a decadência da burguesia; 

- refletir sobre a hegemonia norte-americana nos países latinos e no mundo; 

- conscientizar-se a respeito do fenômeno da globalização e seus efeitos; 

- ter iniciativa e autonomia na realização de trabalhos individuais e coletivos; 

- utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares. 
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Psicologia: 

Auxiliar o aluno a:  

- compreender a relação que o ser humano estabelece consigo mesmo e com o 

universo que o cerca nos aspectos físico, mental, histórico e social. 

- refletir sobre a relação do homem com o meio interno e externo. 

- realizar seu projeto de vida. 

- tomar decisões, fazendo uma das mais importantes escolhas de sua vida: a 

profissional. 

- desenvolver a autocrítica, a consciência e o equilíbrio. 

 

Filosofia: 

Aprimorar o conhecimento do aluno sobre: 

- O universo e o ser humano 

- Idéias e conceitos 

- A ciência, a razão, o pensamento, a ética. 

 

 

B) CURSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  (EJA)  
 

1- Objetivos   

 

“A Educação de Jovens e Adultos representa uma dívida social não reparada 

para com os que não tiveram acesso e nem domínio da escrita e leitura como bens 

sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na 

constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. O não acesso a graus de 

letramento é particularmente danoso para a conquista de uma cidadania plena. 

Fazer a reparação desta realidade, dívida inscrita em nossa história social e 

na vida de tantos indivíduos, é um imperativo e um dos fins da EJA porque 

reconhece o advento para todos deste princípio de igualdade. 

Desse modo, a função reparadora da EJA significa o reconhecimento daquela 

igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Esta função articula-se com o 

pleito postulado por inúmeras pessoas que não tiveram uma adequada correlação 

idade/ano escolar e seu itinerário educacional e nem possibilidade de 

prosseguimento de estudos. 

Neste momento a igualdade perante a lei, ponto de chegada da função 

reparadora, se torna um novo ponto de partida para a igualdade de oportunidades. 

A função equalizadora da EJA vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros 
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segmentos sociais, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do 

trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de 

participação. Talvez seja isto que Comenius chamava de ensinar tudo a todos. 

A tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a vida 

é a função permanente da EJA que pode se chamar de qualificadora. 

Os termos “jovens e adultos” indicam que, em todas as idades e em todas as 

épocas da vida, é possível formar, desenvolver e construir conhecimentos, 

habilidades, competências e valores que transcendam os espaços formais da 

escolaridade e conduzam à realização de si e ao reconhecimento do outro como 

sujeito. 

Os princípios da contextualização e do reconhecimento de identidades 

pessoais e das diversidades coletivas constituem-se em diretrizes nacionais dos 

conteúdos curriculares. Muitos alunos da EJA têm origens em quadros de 

desfavorecimento social. Identificar, conhecer, distinguir e valorizar tal quadro é 

princípio metodológico a fim de se produzir soluções justas, equânimes e eficazes. 

Uma destas diversidades se expressa no horário em que a EJA é oferecida, o 

noturno. 

A flexibilidade curricular significa um momento de aproveitamento das 

experiências diversas quando estes alunos trazem consigo. A flexibilidade atende a 

esta tipificação do tempo mediante módulos, e uma sintonia com temas da vida 

cotidiana dos alunos, a fim de quando possam se tornar elementos geradores de um 

currículo pertinente. 

O tratamento dos conteúdos curriculares não pode se ausentar desta 

premissa fundamental, prévia e concomitante à presença em bancos escolares: a 

vivência do trabalho e a expectativa de melhoria de vida.. 

Importante é também distinguir as faixas etárias consignadas nesta 

modalidade de educação. Apesar de partilharem uma situação comum 

desvantajosa, as expectativas e experiências de jovens freqüentemente não são 

coincidentes. Estes exemplos devem ser ressignificados, onde o zelar pela 

aprendizagem. 

 

 

2- Integração e seqüência dos componentes curriculares 

 

As diretrizes curriculares nacionais da educação de jovens e adultos, quanto 

ao ensino fundamental, contêm a Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada 

(Inglês) que deverão integrar-se em torno do paradigma curricular quando visa 

estabelecer a relação entre a Educação Fundamental com a Vida Cidadã, com as 

Áreas de Conhecimento. 
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Quanto ao Ensino Médio, a EJA deverá atender aos Saberes das Áreas 

Curriculares de Linguagens e Códigos, de Ciências da Natureza e matemática, das 

Ciências Humanas e suas respectivas Tecnologias, segundo  a Resoluçao SE de 

16/12/201. 

Os alunos são avaliados para fins de certificado de conclusão em  exames 

supletivos presenciais oferecidos por instituições especificamente autorizadas, 

credenciadas e avaliadas pelo poder público, dentro das competências dos 

respectivos sistemas, conforme a norma própria sobre o assunto e sob o princípio 

do regime de colaboração. 

 

 

3 – Síntese dos conteúdos programáticos 

 

           Língua Portuguesa e Literatura: ampliar as possibilidades de comunicação 

e expressão; dar acesso aos demais conteúdos curriculares; levar ao contato com 

as manifestações artísticas da linguagem. 

 Inglês: aumentar a consciência do funcionamento da própria língua materna; 

promover apreciação de outras culturas, fazendo com que o aluno aceite as 

diferenças. 

 Matemática: interpretar situações cotidianas, permitindo ao aluno inserir-se 

no contexto sociocultural; trabalhar com a resolução de problemas, contanto que 

sejam ligados à realidade do aluno, permitindo o desenvolvimento da criatividade e 

da crítica, estimulando o espírito de investigação e de pesquisa e tornando-o mais 

autônomo e ousado. 

 

 História: transformar o indivíduo num sujeito consciente de sua identidade e 

de seu papel na sociedade; exercitar o poder de crítica e a disposição para 

promover transformações; abrir os olhos para os vários lados de um mesmo 

acontecimento, derrubando verdades absolutas. 

 

 Geografia: inserir os alunos no espaço em que vivem, provocando a 

interação com o meio; ler paisagens para conhecer parte das realidades física, 

social e econômica e humana de um local; conhecer as mudanças provocadas pelo 

homem no meio ambiente. 

 

Química: Compreender conceitos básicos relacionados aos processos 

químicos; entender as semelhanças e diferenças dos diversos elementos químicos 

quanto à sua estrutura atômica, podendo assim classificá-los e identificá-los; 

compreender a importância da tabela periódica. 
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Biologia: Auxiliar o aluno a compreender os aspectos gerais a  e fisiologia 

celular, da reprodução, embriologia e histologia; abordar  temas, utilizando a 

transversalidade; compreender noções básicas e aspectos gerais da genética, 

evolução e ecologia. 
 

Física: entender e compreender o movimento dos corpos de acordo com as 

grandezas físicas a serem estudadas (trajetória, posição escalar, espaço, velocidade 

e aceleração; desenvolver a criatividade, estimulando-os a explorar o potencial 

criativo e agilidade de raciocínio;  entender os fenômenos da natureza, a partir das 

teorias científicas, de interação com os produtos da tecnologia, através das teorias 

embutidas nos mesmos, bem como introduzi-los na compreensão do processo de 

elaboração dessa ciência. 

 

4 – Carga horária mínima do curso e dos componentes curriculares 

                                                    

            

DISCIPLINA 
Nº DE AULAS 

ENS FUNDAM. ENSINO MÉDIO 

L. PORTUGUESA E LITERATURA 90 80 

MATEMATICA 80 70 

BIOLOGIA - 50 

CIÊNCIAS 70 - 

HISTÓRIA 76 76 

GEOGRAFIA 50 40 

INGLÊS 30 40 

ED. ARTISTICA 20 20 

FÍSICA - 50 

QUÍMICA - 50 
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V – PROCEDIMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 

PLANOS DE CURSO 

 

- Reunião do Conselho de Classe e Série, de ATPC (Atividade de Trabalho 

Pedagógico Coletivo), de planejamento e replanejamento, do Conselho de 

Escola e da APM (Associação de Pais e Mestres), do Grêmio, de 

Representantes de classe. 

- Confecção de gráfico de desempenho dos alunos 

- Análise dos resultados de avaliação interna e externa da Escola. 

- Constante reflexão / ação / reflexão a respeito dos avanços e dificuldades 

encontradas. 

- Diários de classe. 

- Relatos informais de pais, alunos, membros da comunidade escolar. 

 

VI - PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS 

 

 

A -  NÚCLEO DE DIREÇÃO 

 

- Elaborar o Plano de Gestão. 

- Acompanhar a execução, avaliação e correções necessárias ao referido 

Plano. 

- Zelar pelos bens patrimoniais. 

- Estimular o aperfeiçoamento dos recursos humanos e físicos. 

- Responsabilizar-se pela sistematização e fluxo de dados necessários ao 

sistema escolar. 

- Elaborar e acompanhar a execução do projeto de Reforço e Recuperação. 

- Assegurar a participação da Escola em atividades cívicas, culturais, sociais 

e desportivas da comunidade. 

- Proporcionar momentos de estudos, debate, reflexão entre os membros da 

equipe escolar. 

- Articular-se com as famílias e a comunidade. 

- Manter clareza do objetivo: que os alunos sejam alfabetizados em letras e 

números. 

Integram o núcleo de Direção, o Diretor de Escola e o Vice-Diretor. 
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B – NÚCLEO TECNICO-PEDAGÓGICO 

 

- Participar da elaboração, acompanhamento e avaliação das ações previstas no 

projeto pedagógico da escola; 

- Organizar e coordenar reuniões para discussão de problemas, troca de 

experiências e direcionamento de propostas; 

- Acompanhar o desempenho dos alunos e a evolução do processo ensino-

aprendizagem no decorrer e nos finais de bimestre, de forma a buscar alternativas, 

caso necessário; 

- Assessorar a direção da escola na articulação das ações pedagógicas, na 

coordenação de projetos e na relação escola/comunidade; 

- Subsidiar os professores no desenvolvimento de suas atividades docentes; 

- Articular momentos de reflexão, estudo e execução deste plano; 

- Potencializar e garantir o trabalho coletivo na escola, organizando e participando 

das ATPCs; 

Atua no núcleo de coordenação 01 Professor Coordenador Pedagógico 

 

 

C - NÚCLEO TECNICO-ADMINISTRATIVO 

 

- Zelar pela documentação e escrituração escolar e de pessoal. 

- Organizar e atualizar arquivos. 

- Registrar e controlar bens patrimoniais. 

- Expedir, registrar e controlar o expediente. 

Para tanto a Escola conta com 06 Agentes de Organização Escolar. 

             -02 afastados no convenio de Municipalização. 

 

 

D - NÚCLEO OPERACIONAL 

 

- Atender alunos. 

-Limpar e conservar a área interna e externa do prédio escolar. 

-Controlar e cuidar da conservação de mobiliários, equipamentos e materiais 

pedagógicos. 

 Atuam na Escola 02 Agentes de Serviços Escolares. 
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E – CORPO DOCENTE 

 

-Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola. 

-Acompanhar a aprendizagem e o desempenho dos alunos. 

-Preparar as aulas, considerando a realidade do aluno e o contexto 

social. 

-Planejar metodologias e estratégias diversificadas. 

-Realizar avaliação diagnóstica e continuada. 

-Encaminhar alunos para projetos de enriquecimento curricular. 

-Realizar trabalho pedagógico coerente com a proposta pedagógica. 

-Participar de reuniões, ATPcs, projetos, conselhos de classe e série, 

conselho de escola, APM. 

-Respeitar as normas de convivência e os critérios de avaliação 

estabelecidos pela equipe escolar 

-Realizar bimestralmente e anualmente avaliações sobre os aspectos 

positivos e negativos do trabalho pedagógico. 

- Análise do desempenho dos alunos pelos resultados bimestrais. 

Atuam na Unidade Escolar 26 professores: 15 titulares de cargo com sede na U.E. 

e  11 professores OFA. 

 

 

F – CORPO DISCENTE 
 

-Conservar o patrimônio escolar. 

-Participar de reuniões de conselho de classe e série, APM e grêmio 

estudantil. 

-Respeitar as normas de convivência elaboradas pelos alunos. 

-Participar dos processos de avaliação da Secretaria da Educação. 

-Freqüentar regularmente as aulas. 

-Escolher os representantes de classe. 

-Realizar bimestralmente e anualmente avaliações sobre os aspectos 

positivos e negativos do trabalho pedagógico. 

-Analisar o desempenho da classe, propor soluções, definir metas, sugerir 

projetos. 

-Participar de eventos intra e inter escolares. 

A escola possui 253 alunos no ensino regular e 78 alunos  no EJA. 
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G - ACOMPANHAMENTO, CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

- Visitas às salas de aula. 

- Reunião com representantes de classes e com o Grêmio Estudantil. 

- Reunião da APM e do Conselho de Escola. 

- Reuniões de ATPC e do Conselho de Classe e Série. 

- Conversas informais. 

- Análise do desempenho dos alunos pelos resultados bimestrais. 

- Determinação na busca das metas definidas e na luta pela consecução dos 

objetivos. 

- Correção de rumos sempre. 
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VII- AVALIAÇÃO 

 

A avaliação serve para nortear a conduta do professor e do aluno. Está 

presente desde o início do planejamento e acompanha todo o processo educativo, 

servindo para orientar aluno e professor na conquista dos objetivos propostos. Tal 

procedimento possibilita rever metas, reorganizar ações e traçar novos caminhos. 

  O educador considera o que os alunos já sabem e procura a partir daí, 

construir novos conhecimentos. À medida que faz essa avaliação diagnóstica, 

conhece melhor a classe e estabelece prioridades na sua atuação, realizando 

concomitantemente a avaliação contínua. Considerando os diferentes saberes, o 

professor traça seus encaminhamentos, revê procedimentos e replaneja ações 

alternativas. 

 Como a aprendizagem transforma em diferentes âmbitos, valorizamos toda 

ampliação que ocorra, seja em nível do indivíduo, do grupo ou da sociedade onde 

está inserido. 

 Vários procedimentos são considerados: produções em equipe, expressões 

individuais, diálogo, projetos, participação em eventos, atividades realizadas e tudo 

que é proposto. 

Currículo escolar, estratégias e metodologias são amplamente discutidas pelo 

grupo de professores. Dentre estes, a maioria demonstra preocupar-se com o 

desenvolvimento dos alunos. Agem com dedicação, criatividade e muito idealismo, 

procurando conhecer a habilidades dos alunos para incentivá-los ao 

desenvolvimento das mesmas. 

Há um grupo coeso que troca informações, planeja, tem coerência na forma 

de atuação e, deste modo articulam suas ações com a proposta da escola. 

A avaliação permeia todo o trabalho da equipe, inclusive as etapas de 

planejamento, acompanhamento e avaliação propriamente dita.  

A 1ª etapa do processo é o diagnóstico, a análise do contexto e do público 

alvo do trabalho. Este diagnóstico é constante, inclui todas as informações 

possíveis para um conhecimento detalhado da realidade. As informações e análise 

dos dados possibilitam a definição dos objetivos, bem como as estratégias e os 

recursos que serão utilizados. Os dados são tabulados e registrados em portifólios 

pela coordenação da escola. Tais informações encontram-se contidas neste plano 

sob os títulos “Avaliação realizada pelos professores” e “Avaliação realizada pelos 

alunos”, as quais foram usadas no planejamento e servem de base para novas 

avaliações e para a adoção de novas medidas de ação. 

A avaliação não é considerada como etapa final, pelo contrário acontece 

diariamente, permitindo verificar se houve realização dos resultados desejados, 
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apontando necessidades, soluções alternativas, possibilidades de mudanças. Enfim, 

requer re-planejamento sempre. 

O planejamento, o acompanhamento e a avaliação são processos contínuos e 

intimamente ligados. Envolvem a análise crítica dos objetivos alcançados, das 

ações desenvolvidas, das dificuldades encontradas, dos resultados obtidos. A 

função do processo é aprimorar e orientar o trabalho, permitindo crescimento 

individual e grupal. 

O aprendizado, desde que nascemos, ocorre de forma paulatina. Nosso 

cérebro tem uma “plasticidade neural” que nos possibilita aprender noções mais 

complexas e sofisticadas. Desta forma, a inteligência e a aprendizagem não podem 

ser vistas de forma unidimensional. Tais conceitos tornam evidentes que cada aluno 

deve ser visto de forma particular, comparado com ele próprio e com seu mundo e 

não avaliado por uma média geral. 

 Evitamos cometer a injustiça de avaliar da mesma forma o aluno que já 

conhece e domina um determinado assunto do outro que nunca ouviu falar dele nem 

vivenciou tal experiência. 

Os conteúdos não precisam ser lembrados ou decorados, mas sim nos 

possibilitar a construção de estruturas cognitivas adequadas que nos permitam 

entender conceitos, gerar quantas idéias e alternativas forem necessárias e 

possíveis. 

Os progressos da civilização exigem avanços cognitivos da população e das 

estratégias de ação. A ciência e a tecnologia acumularam conhecimentos e 

conquistas e, conseqüentemente, enfrentam desafios desconcertantes e cada vez 

mais complexos. 

A avaliação de uma escola da sociedade atual passa necessariamente pela 

dimensão da realização individual e da construção do fazer coletivo. 

O novo cidadão e a sociedade mais digna que desejamos começam a se 

formar na sala de aula, no pátio, nos projetos, enfim, na mente de nossos alunos, na 

sua capacidade de planejar, pensar, escolher, agir. Se quisermos um jovem que não 

seja um mero reprodutor de ideologias e comportamentos, mas um ser criativo e 

formador da realidade, então este é o foco da avaliação, que é parte do Projeto 

Pedagógico. 

 

O importante a observar não é o resultado final, o desempenho isolado, mas 

o processo continuado de aprender, de construir um novo conhecimento ou 

aprimorar um conhecimento anterior. É necessário perceber como o aluno pensa, 

que relações e inferências consegue fazer, que operações estabelece, que 

contribuições realiza, que ampliação de consciência tem, que desenvolvimento é 
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possível. Nessa perspectiva, a avaliação articula-se aos demais eixos estruturais da 

educação, que envolvem o aprender a conhecer, a fazer, a viver e a ser. 

O acompanhamento e avaliação são compreendidos, também, como uma 

forma de aprimorar a prática dos educadores. Reuniões da equipe, reuniões com e 

responsáveis, análises sistemáticas, pesquisas e resultados alcançados nos dão uma 

noção do quanto realizamos. Sabemos que mudanças cognitivas, comportamentais e 

emocionais ultrapassam os muros da escola, muitas vezes passam despercebidas e 

nem sempre são imediatas. 

A dinâmica social envolve avaliações constantes, mesmo sem termos 

consciência de que estamos avaliando ou sendo avaliados. A escola é o espelho 

deste processo dialético, onde cada um  forma conceitos, impressões, emoções, 

valores, significados, enfim, sobre o fato de avaliar e ser avaliado. Isso significa 

que as pessoas aprendem ser o que são pelas experiências escolares e não 

escolares, ou seja, pelas vivências que temos e pelos significados que damos a elas. 

As transformações acontecem com o aluno, com o professor, no grupo e na 

sociedade. Lembramos que a educação centrada na avaliação contínua possibilita a 

construção da história individual e coletiva, sendo dinâmica como a vida. 

A manutenção do índice médio geral de aproximados 85% de aprovação nos 

últimos 04 anos justifica-se pelo interesse em aprender, pela expectativa de abrir 

portas para melhorar de vida, pela participação nas atividades em sala de aula, 

bem como campanhas educativas, apresentações em comemorações. Apesar de 

muitas dificuldades encontradas, ainda é possível alimentar sonhos de alunos. 
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