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I – Identificação da Escola 

 

 A E. E. “Dr. Mário Lins”, está localizada na Praça São Geraldo, nº 477, telefone 

(16) 36931387, distrito de Jurucê, município de Jardinópolis, 06 km distante da sede do 

município e a 14 km de Ribeirão Preto, próximo às fazendas São Geraldo, Água Branca, 

Galhada Piratini, Lagoa Seca, São Luis e Santa Estela. Os primeiros registros sobre a 

criação de Escolas em Sarandy datam do ano de 1921, quando foram instaladas a 

Escolas Reunidas de Sarandy – Decreto Estadual de 11/07/1921. Em 1935, foi 

autorizada a abertura de mais uma sala e por esse motivo as Escolas Reunidas de 

Sarandy passou a ser denominada Grupo Escolar de Sarandy, pelo Decreto de 

05/02/1935. O Grupo Escolar foi inaugurado em 1942 e com a mudança do nome do 

Distrito de Sarandy para Jurucê (Lei Federal de 1944, Decreto de 01/01/1945), o Grupo 

Escolar passou a ser chamado Grupo Escolar de Jurucê – Decreto de 16/02/1945. Por 

despacho do Sr. Delegado de Ensino com a designação de G.ESC. Dr. Mário Lins sendo 

alterado para a E.E.P.G. Dr. Mário Lins conforme Resolução SE nº 13/76 de 

12/01/1976, publicada a 22/01/1976. Com a edição do novo Regimento Escolar, 
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homologado por Portaria da Dirigente de Ensino, nos termos do Decreto 39.902/95 e 

Deliberação CEE 10/97, 14/97 e Indicações CEE 09/97, 13/97 e 23/97 com fundamento 

na Lei Federal 9394/96 conforme publicação no DOE de 05/02 e 19/02/1999 passou a 

denominar Escola Estadual “Dr. Mário Lins”, quando pertencia a 1ª Delegacia de 

Ensino Prof. Argélio de Carvalho, de Ribeirão Preto, e atualmente pertence a Diretoria 

de Ensino de Sertãozinho conforme Decreto nº 433.948/99. Tornou-se escola 

municipalizada através do Convênio firmado nº 2445/2001 SE; parecer CEE 326/2001 

publicado no DOE de 04/01/2002 passou a denominar Escola Municipal de Ensino 

Fundamental “Dr. Mário Lins”. Em 31/01/2006 de acordo com a Resolução SE-23,de 

30-03-2006 foi reativada a Escola Estadual 

Dr. “Mário Lins”, compartilhando o prédio 

com a EMEF com o funcionamento de 04 

salas de aula para o atendimento dos alunos 

do Ensino Médio. 

A – Patrono:                                                                                                                                                                  

             Dr. Mário Guimarães de Barros Lins 

nasceu na cidade de Recife, Estado do 

Pernambuco, no dia 17 de setembro de 1894. 

Era filho do Barão Dr. Francisco de Barros 

Lins e Baronesa Lídia Guimarães de Barros 

Lins. Ainda menino passou a residir no Rio de 

Janeiro, onde concluiu o Curso Primário e o 

Secundário, matriculou-se na escola de Medicina do Rio de Janeiro no ano de 1911, 

onde diplomou-se em 1916.  

No dia 16 de julho de 1916 casou-se na capital da República com dona Luiza 

Leite Guimarães, de família tradicional da capital, filha do Coronel João Evangelista 

Guimarães, fazendeiro no Município de Jardinópolis. Em 1920, Dr. Mário Guimarães 

de Barros Lins e sua esposa Dona Luiza vieram residir em Jardinópolis, na Fazenda 

Criciúma, de propriedade do Cel. João Evangelista Guimarães. 
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                Em 1927 mudou-se com sua esposa para a Fazenda Guanabara, propriedade 

sua, também no Município de Jardinópolis. Médico humanitário, clinicou sempre em 

sua propriedade agrícola atendendo a todos sem distinção e nada cobrando dos mais 

necessitados, a quem dedicava verdadeira atenção.  

Sendo muito estimado por todos, principalmente pelos empregados que viam nele 

a figura de um verdadeiro pai, Dr. Mário Guimarães de Barros Lins, durante toda a vida 

pública, dedicou uma parcela enorme de suas forças em prol da coletividade através de 

todos os cargos ocupados. Destacou-se pela clareza do trato, pela dedicação ao trabalho 

e pelo respeito humano.  

Em 1928, ingressou na vida pública de Jardinópolis, sendo eleito no dia 30 de 

outubro vereador da Câmara Municipal, tomando posse no dia 10 de janeiro de 1929, no 

dia 15 de janeiro do mesmo ano foi eleito prefeito por um colégio eleitoral, sendo 

reeleito para prefeito municipal, da mesma forma em 30 de janeiro de 1930. 

 No dia 28 de outubro de 1930, Dr. Mário Lins é deposto do cargo de prefeito por 

determinação do Dr. Getúlio Vargas – presidente das forças de ocupação – logo após a 

Revolução de 1930. Em 28 de março de 1931, retorna ao cargo de prefeito municipal, 

nomeado pelo interventor federal do Estado de São Paulo – Coronel João Alberto Lins 

de Barros, ficando no cargo até 08 de outubro de 1932. É novamente nomeado em 13 de 

outubro de 1932 até abril de 1933. Em 04 de Setembro de 1933 recebe nova nomeação 

pelo interventor federal do Estado de São Paulo Dr. Armando de Salles Oliveira. Eleito 

novamente vereador nas eleições de 15 de março de 1936, tomando posse no dia 02 de 

agosto do mesmo ano. E novamente eleito prefeito municipal ficando no cargo até 05 de 

setembro de 1939. 

               No dia 08 de agosto de 1938, Dr. Mário Guimarães de Barros Lins, como 

prefeito de Jardinópolis, recebe a visita do interventor federal do Estado de São Paulo, 

Dr. Ademar de Barros e sua esposa D. Leonor Mendes de Barros. No ano seguinte, em 

09 de julho de 1939 o então presidente Getúlio Vargas, através de um decreto assinado 

no Ministério da Justiça, nomeia Dr. Mário Guimarães de Barros Lins para Membro do 

Departamento de Administração do Estado, pela lei Federal 1202. 
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                Dr. Ademar de Barros faz a nomeação do Dr. Mário Guimarães de Barros 

Lins, que já ocupava o alto cargo de membro do Departamento de Administração de 

São Paulo, para o cargo de Secretário de Estado dos Negócios da Educação e Saúde 

Pública no dia 24 de janeiro de 1940. Mário Lins permaneceu no cargo por 18 meses. 

Na sua gestão como Secretário de Estado destacou-se a criação da Escola Normal Livre 

Sagrado Coração de Jesus, sob inspeção federal, estabelecimento que durante muito 

tempo foi orgulho de nossa cidade, pois recebia alunas praticamente de todo Estado de 

São Paulo. Com a mudança do governo estadual exonerou-se das atividades junto ao 

Estado e retornou à cidade de Jardinópolis, continuando a executar um papel 

fundamental na vida política da cidade. 

                Durante o período em que ocupou a Secretaria de Estado da Saúde e 

Educação, Dr. Mário Lins foi agraciado pelo Governo Italiano, em abril de 1941, com a 

Comenda da Coroa da Itália, em cerimônia realizada em São Paulo, cujas insígnias por 

ordem do Rei Victor Emanuelle III lhes foram entregues pelo embaixador Ugo Sola. 

                Durante o Governo de Lucas Nogueira Garcez, Mário Lins foi um dos 

diretores da Cia. Mogyana de Estradas de Ferro e por muitos anos foi provedor do 

Hospital de Jardinópolis. Nas eleições de 14 de outubro de 1951 foi eleito vereador e 

em 03 de outubro de 1955 novamente eleito para o mesmo cargo. 

                 Dr. Mário Guimarães de Barros Lins faleceu no dia 20 de agosto de 1959. Na 

manhã de 21 de agosto saiu o cortejo fúnebre da fazenda Guanabara para a cidade de 

Jardinópolis, onde na Igreja Matriz foi realizada a missa de corpo presente celebrada 

pelo Arcebispo  Diocesano Dom Luiz do Amaral Mousinho, com os reverendos 

Monsenhor Dr. João Laureano e Cônego Hélio Lacerda. O prefeito municipal Dr. 

Newton Princivalli da Silva Reis decretou luto oficial de três dias em decorrência do 

falecimento de tão ilustre homem público. Foi o político jardinopolense que teve a 

maior projeção no cenário nacional, levando o nome de Jardinópolis muito além das 

fronteiras municipais. 

 

B - Identificação da Entidade Mantenedora: 
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 Governo do Estado de São Paulo – Secretaria da Educação. 

 Endereço: Largo do Arouche, nº 302 – São Paulo/SP 

C – Identificação do Diretor 

 Nome do Diretor: Ederlei Carlos de Oliveira 

 RG: 25.712.414-7 

 

 

D – Níveis, Cursos e Modalidades de Ensino: 

 - Ensino Médio 

 A escola oferece curso de Ensino Médio nos períodos tarde e noite, sendo no 

período da tarde uma classe de primeira série, uma classe de segunda série e uma classe 

de terceira série. No período noturno uma classe de segunda série e uma classe de 

terceira série. 

  

 

E -  Diagnótico 

 
 

F – Característica da Comunidade 

 De acordo com o Cartório Eleitoral de Jardinópolis o Distrito de Jurucê possui 

em torno de 3.000 mil habitantes, sendo 1.251 eleitores. O distrito cresce 

predominantemente nas direções leste, sul e oeste.  

 A comunidade tem participação efetiva no meio escolar, com tendência para 

mudanças de hábitos visando uma qualidade melhor de vida, mostrando isto através de 

interesse maior pelos estudos e novas tecnologias. 

G – Caracterização Física da Escola 

 A escola é instalada em prédio próprio, dividindo o espaço físico com a EMEF o 

qual é constituída de 08 salas de aula, sala de professor, Diretoria, Secretaria, Sanitários 

masculino e feminino para alunos, professores, funcionários e 01 quadra coberta. Em 

2005 houve a construção de 04 salas de aula para o atendimento dos alunos do Ensino 

Médio. 

 O prédio escolar é estadual, porem cedido em comodato à Prefeitura Municipal 

de Jardinópolis, que oferece o Ensino Fundamental aos munícipes. Em razão disso, o 

atendimento oferecido na Escola Estadual tem espaço reduzido com necessidade de 

adequação dos ambientes para acomodação de todos. Estão instalados no mesmo 
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ambiente sala do Acessa e Biblioteca, nesse mesmo ambiente são realizadas as reuniões 

de ATPC – Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo. A escola não dispõe de espaço 

para arquivo de documentos que ficam acondicionados nas salas da direção, secretaria, 

sala de aula e banheiro.  

 A equipe gestora tem procurado soluções junto aos órgãos da Administração 

Central e Prefeitura Municipal. 

 

✓ Programas dos quais a escola participa: 

 - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

 - Merenda Escolar / MEC 

 - Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 

 -Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação / Dinheiro na Escola 

 - Programa Nacional de Transporte Escolar 

 - Programa Escola da Família 

 - PROEMI 

 

II – Órgãos Governantes 

 - Instituições Escolares: 

- Estaduais: E.E. “Dr. Mário Lins” (Ensino Médio) 

-Municipais: EMEF “Dr. Mário Lins” (Ensino Fundamental CI e CII) e Creche 

Criança Feliz. 

 - Instituições Sócio Culturais: 

- Centro Comunitário – Osvaldo Riul 

 - Instituição de Saúde: 

- Unidade Básica PSF 4 

 

A – Perfil Sócio Econômico do Distrito 

 A agricultura de cana-de-açúcar predomina na cidade, oferecendo mercado de 

trabalho para a maioria dos pais de alunos. Não existe indústria e grande parte da 

população mais jovem conseguem trabalho em Ribeirão Preto. 

B – Da Clientela Escolar 
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 A escola conta com oitenta e cinco alunos sendo sessenta  e quatro no período 

diurno e vinte e um no período noturno matriculados no Ensino Médio. Trata-se de uma 

clientela bastante heterogênea na origem social e nível de conhecimento, sendo 30% 

oriunda da zona rural servidos por transporte escolar municipal. 

C – Análise do diagnóstico 

 

- Situação Social 

 Comunidade Família 

 As famílias apresentam pouca participação e não colaboram no desenvolvimento 

das práticas estimuladoras que levam seus filhos a um melhor aproveitamento escolar, 

por falta de conhecimento ou por não assumirem suas responsabilidades diante da 

educação dos filhos. 

 Para atingir a meta escolar, será trabalhada: 

• A conscientização para maior valorização dos estudos; 

• A conscientização da família para auxiliar e incentivar os filhos nas atividades 

escolares; 

• A ampliação do papel educacional-institucional da escola para a comunidade 

visando sua maior participação; 

• A integração da escola à comunidade buscando o desenvolvimento da cidadania 

Ações previstas: 

• Promover reunião para discutir a importância da participação dos pais nas 

atividades escolares. 

• Incentivar a participação de pais e comunidades no Programa Escola da Família. 

• Cultivar espaços esportivos no ambiente escolar para a participação dos alunos e 

a família. 

- Situação Escolar 

 Alguns alunos apresentam dificuldades para atingir a média exigida, por falta de 

hábitos de estudos, de leitura e do acompanhamento da família. 

 As metas para solucionar estes problemas são: 

• Conscientizar e orientar os alunos para a participação efetiva nos projetos e 

atividades da escolar; 
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• Motivar e incentivar atividades em sala de aula; 

• Conscientizar quanto à responsabilidade, respeito e valores éticos e morais. 

 Ações: 

• Orientação em sala de aula; 

• Participação nas atividades e projetos; 

• Palestras, dinâmicas de grupo, exposições, oficinas; 

• Comunicado constante à família quanto à frequência dos alunos com problemas; 

• Parceria nas atividades a serem tomadas com o Conselho Tutelar. 

 

 

D -  Perfil dos Professores 

 A maioria dos professores são efetivos, tendo (05)  ACT, Categoria F, sendo 

(01)  na disciplina de Filosofia,  (03) Readaptados e (01) Afastada para Professor 

Coordenador Pedagógico. 

 Todos possuem formação superior e especialização em nível “lato sensu” e 

“stricto sensu”. 

 

Dos Fins e Objetivos 

 

I – Dos princípios e fins da Educação Nacional (Lei Federal 9.394/96 – Art. 2º, 3º e 

22º) 

Artigo 2º - “A Educação, dever da Família e do Estado, inspirada nos princípios 

e nos ideais da solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 

Artigo 3º - O Ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 I – Igualdade de condições para o acesso a permanência na escola; 

 II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

 III – Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
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 IV – Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

 V – Valorização do profissional da educação escolar; 

 VI – Garantia padrão de qualidade; 

 VII – Valorização da experiência extra classe; 

 VIII – Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. 

Artigo 22º - “A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurando-lhe a formação indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores”. 

III – Objetivos Gerais da Educação 

(Lei Federal 9394/96 – Art. 32, inciso I, II, III e IV) 

Artigo 32º - “O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, 

obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante”: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade;  

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 

vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores;  

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 

vida social. 

Artigo 35º - “O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades”: 
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I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 

para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores;  

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico;  

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 

de cada disciplina. 

Artigo 02º - São objetivos dessa Escola, além daqueles previstos na Lei Federal 

nº 9.394/96 

I –   Proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; 

II –  Promover a integração escola-comunidade; 

III – Formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; 

IV – Elevar a qualidade de ensino oferecida aos educandos; 

V – Incentivar e motivar os educadores a formação continuada 

visando a qualidade de ensino; 

VI – Estimular em seus alunos a participação bem como atuação 

solidária junto à comunidade. 

A– Objetivos da Escola 

✓ Proporcionar um ambiente que permita o desenvolvimento integral do aluno, 

estimulando suas atitudes e habilidades; 

✓ Manter o bom relacionamento entre toda a comunidade escolar e famílias; 

✓ Apresentar constante preocupação com a atualização profissional dos docentes; 

✓ Repensar a prática docente, técnicas e procedimentos de avaliação visando 

sempre à qualidade; 
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✓ Promover o trabalho coletivo e planejado; 

✓ Cuidar dos problemas que poderão surgir no decorrer do ano letivo; 

✓ Proporcionar abertura para posições democráticas e de consumo entre todos; 

✓ Conscientizar quanto ao exercício da cidadania, buscando aproximar teoria e 

prática; 

✓ Promover reuniões com o Conselho de Classe, Conselho Escolar, Associação de 

Pais e Mestres e Grêmio Estudantil; 

✓ Promover atividades visando o desenvolvimento e a contínua reflexão e revisão 

dos planos de ensino; 

✓ Procurar introduzir os jovens no mundo do trabalho, da cultura, das relações 

sociais e políticas; 

✓ Promover a troca de informações e experiências entre equipe escolar, sobre 

técnicas para implementar o trabalho pedagógico, coletivo, novas metodologias 

e práticas escolares. 

 

IV - Metas Pedagógicas 

 

✓ Elevar o nível de aprendizagem através do desenvolvimento das competências e 

habilidades dos alunos, respeitando o ritmo de cada turma. 

✓ Propiciar o trabalho coletivo; 

✓ Resgatar valores éticos e morais; 

✓ Integrar escola, família e comunidade; 

✓ Respeitar o patrimônio público; 

✓ Despertar as habilidades em todas as disciplinas ministradas. 

A – Implementação de ações destinadas ao alcance das metas 

• Aproximação do cotidiano dos alunos com os conteúdos ministrados; 

• Desenvolvimento de habilidades; 

• Aulas bem planejadas; 

• Diálogo constante com os alunos; 

• Trabalho em equipe; 
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• Integração entre professores e disciplinas; 

• Atividades extraclasse. 

• Promoção de análise, discussão e utilização dos resultados da avaliação 

diagnóstica contínua e final, visando assegurar para todos os alunos progresso e 

sucesso. 

• Acompanhamento do registro, sistemático e contínuo, da ficha individual de 

avaliação periódica. 

• Verificação sistemática da pertinência dos princípios e critérios que orientam o 

processo de avaliação realizado pelos professores e a adequação dos 

instrumentos adotados para atribuição das notas e pareceres relativos à 

avaliação. 

• Desenvolvimento de atividades, proporcionando o pleno desenvolvimento dos 

temas transversais: ética, orientação sexual, pluralidade cultural, saúde, meio 

ambiente, consumo e trabalho. 

• Conscientização sobre Direitos e Deveres. 

• Desenvolvimento dos projetos pedagógicos: saúde, higiene, lixo, jornal, 

informática, entre outros. 

V - Planos dos Cursos 

Temas Transversais  

A - Ética 

Objetivos Gerais 

 Fazer o aluno entender que desde que o homem nasce, tem a preocupação de se 

conhecer cada vez mais, e é através de suas ações que se descobre quem é cada um. 

Reconhecer que desde criança, aprende-se a escolher o que pode fazer e o que não pode 

fazer e saber diferenciar o certo do errado. Identificar que as ações certas praticadas 

constituem as virtudes ao passo que as ações erradas constituem os vícios. Através dos 

estudos e reflexões perceber que o homem só consegue separar o bem do mal, a virtude 

do vício através de sua consciência, e consciência é, então, o meio pelo qual se conhece 

a própria vida interior. 
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 Objetivos Específicos 

a) Respeito Mútuo 

 - fazer o aluno entender que o respeito é o sentimento de consideração para com 

as outras pessoas. 

b) Justiça 

 - possibilitar ao aluno reconhecer que a justiça é uma qualidade de pessoas de 

bom caráter, que a justiça se dá através da igualdade e reciprocidade, que é formada por 

direitos e deveres. 

c) Diálogo 

 - levar o aluno a perceber que o diálogo é especifico da espécie humana. O 

homem é considerado superior por possuir o dom do raciocínio e se ele possuir o poder 

da comunicação e inteligência, conclui-se que é perfeitamente capaz de: escutar, 

formular, valorizar e por fim, expressar-ser com sabedoria. 

d) Solidariedade 

 - fazer o aluno reconhecer que o processo de solidariedade consiste na influência 

que a ação de uma pessoa tem sobre outras pessoas e a reação da parte destas para com 

a primeira. 

– Conteúdo 

 a) Respeito mútuo 

 b) Justiça 

 c) Diálogo 

 d) Solidariedade 

– Técnicas e Procedimentos 

 - Conversas dirigidas; 

 - Palestras; 

            - Textos, revistas, jornais, internet, outros; 

 - Atividades como: dramatização, cantos, poesias, confecção de cartazes, etc. 

– Avaliação 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

                                                        DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO 

EE “Dr. Mário Lins” 
Praça São Geraldo, 477 - FONE (0XX16) 3693-1387- JARDINÓPOLIS - SP - CEP. 14690-000. 

 

 

 

 

17 

 

 Espera-se que o aluno seja capaz de perceber e respeitar o fato de vivenciar e       

participar de um grupo com diferentes opiniões, ideias e diferentes formas de expressão: 

• Reconheça os limites da escola e suas finalidades; 

• Reconheça diferentes formas de discriminação e injustiça; 

• Busque justiça no enfrentamento das situações de conflito; 

• Faça o caminho da democracia, com diálogo, para resolução de situações de 

conflito. 

 

B - Pluralidade Cultural 

I – Objetivos Gerais 

 Fazer o aluno perceber que a cultura desperta no homem o sentido de 

criatividade. É por seu intermédio que o homem aproveita o que já existe e cria, inventa 

coisas nunca imaginadas e que podem ser úteis a humanidade. A cultura é indispensável 

para o progresso, para a cidadania, desenvolve o raciocínio, aprimora novas qualidades 

e cultiva a inteligência. 

 – Conteúdo 

 a) Espaço e Pluralidade 

 b) Vida sócio familiar e comunitária 

 c) Pluralidade e educação 

 d) Linguagem da pluralidade 

 e) Produção do conhecimento 

 f) Situação atual 

 g) Continentes e terras de origem dos povos do Brasil 

 h) Trajetórias das etnias no Brasil 

 i) Organização política e pluralidade 

 j) Pluralidade e direito 

 – Objetivos Específicos 

• Fazer o aluno compreender a desigualdade social como um problema de todos e 

como uma realidade possível de mudanças. 
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• Exigir respeito para si, denunciando qualquer atitude de discriminação que sofra 

ou qualquer violação dos direitos da criança. 

• Valorizar as diversas culturas presentes na Constituição do Brasil como nação, 

reconhecendo sua contribuição no processo de constituição da identidade 

brasileira. 

• Destacar as qualidades da própria cultura, valorando-as criticamente, 

enriquecendo a vivência da cidadania. 

• Desenvolver uma atitude de empatia e solidariedade para com aqueles que 

sofrem discriminação. 

• Repudiar toda discriminação baseada em diferenças de raça/etnia, classe social, 

crença religiosa, sexo e outras características individuais ou sociais. 

• Valorizar o convívio pacífico e criativo dos diferentes componentes da 

diversidade cultural. 

• Conhecer a diversidade do patrimônio etno-cultural brasileiro, tendo atitude de 

respeito para com as pessoas e grupos que a compõem, reconhecendo a 

diversidade cultural como um direito dos povos e dos indivíduos e elementos de 

fortalecimento de democracia. 

 – Técnicas e Procedimentos 

 - Conversa dirigida 

 - Exploração de texto 

 - Palestras 

 - Vídeos 

 - Mapas 

 - Gravuras 

 – Avaliação 

• Espera-se que o aluno possa identificar, na História do Brasil, histórias que 

foram vividas de diferentes formas de acordo com a realidade de cada grupo e 

com as relações que estabelecem com a sociedade nacional. 
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• Espera-se que o aluno saiba da existência da Constituição Federal, Estatuto da 

Criança e do Adolescente e que esses documentos são instrumentos de 

cidadania, que garantem seus direitos. 

• Espera-se que o aluno perceba a interação do homem ao meio ambiente para 

melhorar as condições de vida. 

C - Meio Ambiente 

– Objetivos Gerais 

 Fazer os alunos  entender os problemas que afetam a comunidade onde vivem e 

leva-los a refletir e criticar ações que desrespeitam e destroem o patrimônio que é de 

todos,  através de atividades como pesquisas, debate, leitura, vídeos. 

 – Objetivos Específicos 

 - Aquisição do conhecimento do valor, da atitude, do compromisso e da 

habilidade necessário a proteção e melhora do meio ambiente; 

 - Criação de novos padrões de conduta orientados para a preservação e a 

melhora da qualidade do meio ambiente. 

 -Conscientização da situação da zona rural e urbana, procurando o entendimento 

sobre os fatores que interferem nessa situação sob os aspectos econômicos, social, 

político e ecológico. 

– Conteúdo 

 - Acesso às informações e às diferentes experiências sobre problemas 

ambientais. 

 - Mobilizar a comunidade para a preservação, identificando os mecanismos 

legais para a sua realização como a Lei Orgânica Municipal, o que deverá ser feito em 

conjunto com entidades como associação de bairro, comunitárias, cooperativas, etc. 

 - Convidar representante do governo, proprietários ou responsáveis pelos setores 

de produção que, com suas atividades agridem o meio ambiente, para participar das 

discussões e conhecer sugestões da comunidade. 

 - Problemas, bem como as soluções, propostas, devem ser, amplamente, 

divulgadas pelos meios de comunicação para conhecimento de todos. 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

                                                        DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO 

EE “Dr. Mário Lins” 
Praça São Geraldo, 477 - FONE (0XX16) 3693-1387- JARDINÓPOLIS - SP - CEP. 14690-000. 

 

 

 

 

20 

 

 - Fazer que o aluno compreenda que a conservação do meio ambiente influi no 

ciclo natural de vida. 

 – Técnicas e Procedimentos 

• Conversa dirigida, exploração de textos, desenhos, vídeos para a observação e 

preservação do meio ambiente. 

• Confecção de cartazes. 

• Passeatas. 

• Visitas em parques. 

• Interação do homem ao meio ambiente. 

 – Avaliação 

 Espera-se que o aluno reconheça a necessidade de neutralizar ou minimizar os 

problemas ambientas existentes tais como: poluição, lixo na rua, nos rios e córregos, em 

terrenos públicos, de esgoto a céu aberto e de indústrias e por agrotóxicos, etc., 

envolvendo a comunidade. 

SAÚDE 

PREVENÇÃO TAMBÉM SE ENSINA 

Objetivo: Preparar a população estudantil para o exercício consciente da cidadania 

formando hábitos de convivência saudável de forma a tornar a sociedade mais segura 

em relação aos assuntos relacionados à prevenção e tornar o aluno multiplicador na 

comunidade e no meio em que vive. 

Justificativa: Romper as barreiras do preconceito em relação à saúde sexual e uso 

abusivo de drogas e álcool. 

Período: Durante o ano letivo  

Parceria: Com profissionais da área da saúde local  

TRABALHO E CONSUMO 

A Unidade Escolar vem trabalhando positivamente para que o educando se aproprie de 

uma educação de qualidade. Temos como meta superar índices anteriores, mas devemos 

destacar que a população flutuante contribui dificultando o ritmo do trabalho, pois 

chegam a nossa escola durante todo o ano letivo, havendo necessidade de um tempo 
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para adaptação do ensino ministrado, além do que muitas vezes abandonam durante o 

ano sem comunicar a escola.  

 

VI - ENSINO MÉDIO 

 

Objetivos Gerais 

• Aprofundamento de componentes curriculares fundamentais: Português e 

Matemática. 

• Introdução de componentes curriculares específicos da área de exatas: Biologia, 

Física e Química. 

• Aprofundamento de questões de História e da Geografia sempre se voltando 

para os fatos atuais. 

• Desenvolvimento de noções básicas no campo da Filosofia e Sociologia, visando 

o enriquecimento pessoal dos alunos. 

• Aprofundamento do conhecimento de uma língua estrangeira como meio de se 

entender o aprendizado dos vários componentes curriculares. 

• Introdução de componentes curriculares específicos na área de Educação Física 

e atividades físicas acompanhadas pelo professor, visando uma maior 

conscientização para uma vida saudável através de atividades físicas. 

• Desenvolvimento de noções básicas no campo da Arte, visando o 

enriquecimento pessoal do aluno. 

 Além dos objetivos, é preciso aprofundamento para discutir e refletir sobre a 

criatividade do ser como cidadão, buscando na escola a interseção entre as idéias e 

ideais, a realização. 

 Entre os alunos, incentivar a criação do Grêmio Estudantil, como forma de 

participação e desenvolvimento da cidadania. 

 O objetivo principal não será buscar a capacidade de formular resposta, e sim, de 

entender os problemas, pois é muito difícil dissociar a crise de identidade da formação 

social das nossas gerações. 
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VII - SÍNTESE DOS CONTEÚDOS  PROGRAMÁTICO 

 

1. Denominação do Curso, nível e modalidade. 

      Ensino Médio 

a. Objetivos específicos do Curso  

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

avaliação visa a que o aluno, ao final do curso, seja capaz de: 

- questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando 

para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua adequação. 

- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

- a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

- o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

b. Integração e sequência dos componetes curriculares 

Através da verticalidade e da horizontalidade, haverá a integração e a sequência dos 

componentes curriculares, abordadas nos planos escolares e com amplas discussões nos 

planejamentos e reuniões, sempre com embasamento nas diretrizes traçadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. 

Os temas transversais serão trabalhados em todo o 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. 
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A sequência e integração deverão garantir ao aluno: 

- Progressão geral nas atividades reguladas pelos desenvolvimentos sociais, cognitivos, 

afetivos e a acumulação de experiências oferecidas pelo ambiente. 

- Atividades que promovam novas condições evolutivas, formando e expandindo a sua 

personalidade. 

- Condições propícias à aquisição dos elementos culturais à vida cotidiana. 

- Continuidade educativa e elementos culturais imprescindíveis à sua vida cultural. 

c. Síntese dos conteúdos programáticos/ subsídios p/ elaboração dos planos de 

ensino; 

A Sistemática de Ensino ministrado direciona o seu olhar para as necessidades 

educacionais da realidade brasileira. 

Assim, ao organizar os programas de ensino das áreas de conhecimento escolar de cada 

nível de ensino, estamos conscientes de que o trabalho realizado na elaboração dos 

conteúdos programáticos pelos professores são as sequencias didáticas adequadas e 

sugestões de trabalhos que são significativos para o desenvolvimento de aprendizagens 

no universo escolar. 

Acreditamos que os programas de ensino expressam a seriedade com a qual o trabalho 

do professor é elaborado. Para isso, consideramos três eixos de encaminhamentos: 

• os princípios científicos que fundamentam a área de conhecimento; 

• as orientações legais propostas nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio; 

• as possibilidades de realização em sala de aula, considerando-se as especificidades 

dos diferentes níveis de ensino. 

Nas sínteses propostas que seguem, é o relato da reflexão dos profissionais de educação 

considerando algumas palavras-chaves para a significação de cada uma das propostas. 

O Proposto organizado para o Ensino Médio privilegia os processos de elaboração de 

significados e de atribuição de sentido. Para isso, as situações de ensino enfatizam a 

atividade mental dos alunos, orientando-os para o estabelecimento de relações e 
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conexões entre os seus conhecimentos, as experiências prévias e os conteúdos de 

aprendizagem. 

As propostas de trabalho educativo e instrucional adotam formas diversas, 

considerando-se a peculiar natureza social e cultural dos conteúdos escolares. Sempre 

são dinamizadas para apoiar e orientar a aprendizagem dos alunos, por isso propiciam 

momentos em que aprendem a confirmar ou a rever, (re)elaborando os entendimentos 

que trouxeram para a sala de aula. 

Também são exploradas as situações nas quais o objeto de estudo é apresentado a partir 

de diferentes perspectivas referenciais.  

Assim, um tratamento diferenciado é construído para explorar as informações 

conhecidas das não conhecidas, permitindo que o professor adapte o desenvolvimento 

dos conteúdos às características dos alunos, do contexto educativo e à sua própria 

concepção de ensino. 

É importante ressaltar que o processo didático para o Ensino Médio considera as 

necessidades formativas que um cidadão precisa para enfrentar as mudanças culturais 

presentes na vida social e nos perfis profissionais e de trabalho da contemporaneidade.  

Da mesma forma, foram contemplados os aspectos que estabelecem os padrões exigidos 

para o acesso a níveis de Ensino Superior. 

Por meio do estabelecimento dos conteúdos curriculares das diferentes áreas, o processo 

de assimilação da cultura em que os alunos vivem, viabilizando o acesso às produções 

artísticas, científicas e técnicas, para que cada estudante possa compreender o sentido 

histórico dos saberes trabalhados e, também, para que possa ter acesso aos produtos 

culturais produzidos pela própria humanidade. 

O projeto de cada área apresenta traços que caracterizam uma cultura de aprendizagem. 

Eles consideram o fato de estarmos diante de uma sociedade da informação, portanto os 

alunos não necessitam somente de mais informações, mas precisam aprender a 

organizá-las, interpretá-las e dar-lhes sentido.  
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Ainda, considera-se a multiplicidade da produção científica, surgindo a necessidade de 

apresentar a relatividade das teorias e a existência de diversas interpretações. São elas 

que nos impelem a aprender a construir um conceito próprio. 

Sem dúvida, essas questões, presentes no Ensino Médio, estimulam a necessidade de 

aprendizagem contínua e de desenvolvimento autônomo. 

O Ensino Médio, na escola, propõe-se a desenvolver conhecimentos que sejam 

funcionais para os alunos, não apenas no contexto acadêmico, mas também em sua vida 

cotidiana. 

Para atingir esta finalidade educativa, utiliza-se dos conteúdos específicos de cada área, 

sob enfoques de intervenções educativas diferenciadas. 

 

A - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - O Pressuposto Pedagógico do ensino da Língua 

Portuguesa é entendida como a própria linguagem posta em ação. Esse pressuposto faz 

com que as práticas sistematizadas não sejam tratadas apenas como um conjunto de 

informações sobre a língua, mas como uma forma específica de interagir. 

O fundamento do trabalho está no ensino da leitura, das práticas orais e da produção de 

textos, sem, no entanto, abstrair-se do papel da linguagem na criação estética, na 

construção de relações humanas significativas e no desenvolvimento da compreensão 

das relações sociais. 

Assim, o texto é o material articulador que permite ver as diferentes formas de 

realização das práticas textuais, envolvendo leitura, produção e análise. Os textos 

literários ocupam lugar especial, com uma abordagem que lhes evidencia a 

especificidade, ao mesmo tempo que criam elos para as múltiplas leituras do mundo, 

com a compreensão do potencial expressivo da linguagem. 

Neste proposto, o conhecimento conceitual da gramática está subordinado a uma prática 

respaldada em reflexões sistemáticas. Ele será explicitado e sistematizado em práticas 

de leitura, oralidade e produção. 
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METODOLOGIAS - O trabalho do professor de Língua Portuguesa oferece subsídios 

aos processos de ensino da língua materna. Assim, dinamiza ações com textos 

diversificados que representem o mundo escrito e organiza atividades de leitura 

necessárias ao grau de proficiência exigido. Aqui, há a exploração das interfaces da 

oralidade e da escrita, o desenvolvimento do conhecimento lingüístico de forma 

articulada e o encaminhamento na produção de textos com procedimentos e estruturas 

próprias da textualização. 

As sequências de trabalho para os alunos foram organizadas de modo que possam intuir 

a gramática subjacente que envolve o domínio do funcionamento próprio do texto. 

Os alunos aprendem a trabalhar com os recursos e procedimentos de construção das 

tessituras linguísticas capazes de lhes produzir sentido. 

Assim, o trabalho pressupõe o controle dos processos estruturadores do texto e da 

adequação destes às exigências socioculturais. 

Procurou-se organizar espaços de imersão nos processos de leitura, os quais permitem 

orientar os alunos a não lerem como pretexto, mas para perder a ingenuidade diante dos 

textos. 

Certamente, com esta proposta de trabalho, queremos que os alunos estabeleçam uma 

relação amorosa, de desejo e de paixão com a linguagem, percebendo como ela 

funciona e que significa a própria existência humana. 

LITERATURA - O proposto de Literatura, ao trabalhar o uso literário da linguagem, 

ressalta a importância da interlocução que a leitura dos textos pode e deve ter. 

A vivência da obra literária é dimensionada como experiência transformadora, e o poder 

de expressão da linguagem é explorado sistematicamente pela arte. 

Ao posicionar-se diante do ensino da Literatura, o proposto concebe a educação literária 

como possibilidade para se desvelarem as características e nuanças do cotidiano. 

Assim, o estudo da Literatura foi tomado como um sistema de obras, autores e público, 

para o qual se fazem necessárias informações históricas e técnicas precisas. Estas são 

fundamentais ao processo que busca conhecer, ver e representar o mundo a partir de 

outros referenciais e repertórios de linguagem. 
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O proposto procura tecer fios, mesclando o pensamento sensível com o conceitual, 

numa perspectiva teórica e experimental, uma vez que o conhecimento precisa da 

mediação entre os dois. 

METODOLOGIAS - Para o ensino da Literatura, o trabalho do professor é 

fundamental. É ele quem (re)liga arte, literatura e educação, num processo de 

conhecimento sobre a literatura e a expressão. 

É necessária a construção de uma ação mediadora, capaz de desestabilizar conceitos 

fixos, de provocar dúvidas, curiosidade e de buscar alternativas nos modos de ensinar. 

Ao professor de Literatura cabe, então, interpelar os sentidos, deslocar significações e 

perturbar o conhecimento. Esta é uma ação fundamental para que os nossos alunos não 

esqueçam que a incompletude é que nos caracteriza como humanos. 

Para o trabalho com o aluno, deve ser organizado um conjunto de ações em que eles são 

levados a conhecer e a pensar sobre a produção simbólica, vivenciando processos 

expressivos. 

A sistematização deste trabalho permite que se construam relações para ampliar sua 

visão sobre a literatura nas dimensões histórica, social, individual, expressiva, 

conceitual, simbólica e técnica. 

A intenção é a de que o aluno se identifique como sujeito que pode sentir, pensar e 

transformar. 

Isso não quer significar que priorizamos a formação de um literato, mas a de um atento 

e interessado leitor. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

Representação e comunicação 

- Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem 

verbal; 

- Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

- Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 

outros contextos da vida. 
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Investigação e compreensão 

- analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos, 

mediante a natureza, função, organização, estrutura de acordo com as condições de 

produção, recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e 

propagação das ideias e escolhas, tecnologias disponíveis). 

- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus 

códigos sociais, contextuais e linguísticos. 

Contextualização Sócio cultural 

- Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas 

sociais e como representação simbólica de experiências humanas manifestas nas formas 

de sentir, pensar e agir na vida social. Entender os impactos das tecnologias da 

comunicação em especial da língua escrita, na vida, nos processos de produção, no 

desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) - O proposto para o ensino de 

Inglês, ressalta a importância da aprendizagem deste idioma na escola, recuperando a 

relevância desta apropriação para a condição cidadã dos jovens do tempo presente. 

O trabalho sistematizado integra-se ao movimento necessário para haver a 

aprendizagem de uma língua estrangeira, ou seja, leva em conta todas as outras áreas 

que, mediadas pelo Inglês, permitem o acesso a diferentes formas de pensar, sentir, criar 

e agir. 

Proporcionando a abertura de caminhos para o estabelecimento de relações que 

ampliam os horizontes culturais do aluno. As práticas sociais expressas constituem-se 

em referencial que amplia o vocabulário, sedimenta as estruturas básicas da língua e 

ativa o conhecimento de mundo do aluno. Onde procuramos ultrapassar o conteúdo 

para, por meio dele, ajudar a construir um referencial de Inglês e, assim, interagir com 

os alunos por todos os caminhos possíveis: pelo som, pela imagem, pela multimídia, 

pela interação on-line e off-line. 
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METODOLOGIAS - Na sala de aula, com sua ação planejada, o professor não se 

limitará a apresentar uma realidade cultural diferente, mas irá gerar significações com 

formas ampliadas dos horizontes culturais. 

Pode-se dizer que o professor é quem oferecerá as condições necessárias para que o 

aluno aprenda a realidade distante por meio da realidade vivida. 

Sua ação irá mostrar a necessidade do Inglês na formação da sociedade do tempo 

presente, na mesma medida em que oferecerá os referenciais de conhecimento sistêmico 

deste idioma. Este referencial precisará ser explicitado nas relações de língua e de 

linguagem dinamizados no espaço escolar. 

As propostas de trabalho organizadas para os alunos envolvem as habilidades orais e de 

leitura, privilegiando a compreensão e a produção. 

Os alunos desenvolverão trabalhos de compreensão e memorização que oferecem a 

possibilidade de aquisição da consciência dos sons do Inglês, seus valores estéticos e 

suas regras de uso.  

Na dinamização dos trabalhos, eles têm a possibilidade de discutir, falar, escrever, fazer 

inferências, abstrair elementos e aprimorar suas possibilidades de comunicação. 

Acima de tudo, a metodologia possibilita situações nas quais é possível vivenciar 

experiências de comunicação humana com diversas maneiras de expressão e formas de 

ver o mundo. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS. 

Representação e Comunicação 

- Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o 

vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. 

- Utilizar os mecanismos de coerências e coesão na produção oral e/ou escrita. 

- Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a 

informações e outras culturas e grupos sociais. 

Investigação e compreensão 

- Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos 

mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de 
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produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e 

propagação de ideias e escolhas, tecnologias disponíveis). 

- Compreender de forma determinada expressão, pode ser interpretada em razão de 

aspectos sociais e/ou culturais. 

- Saber distinguir as variantes linguísticas. 

Contextualização sócio cultural 

- Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e 

sentir de quem os produz. 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (ESPANHOL) - O proposto para o ensino 

de Espanhol, ressalta a importância da aprendizagem deste idioma na escola, 

recuperando a relevância desta apropriação para a condição cidadã dos jovens do tempo 

presente em relação a cultura e língua dos países latinos. 

O trabalho sistematizado integra-se ao movimento necessário para haver a 

aprendizagem de mais uma língua estrangeira, ou seja, leva em conta todas as outras 

áreas que, mediadas pelo espanhol, permitem o acesso a diferentes formas de pensar, 

sentir, criar e agir. 

Proporcionando a abertura de caminhos para o estabelecimento de relações que 

ampliam os horizontes culturais do aluno. As práticas sociais expressas constituem-se 

em referencial que amplia o vocabulário, sedimenta as estruturas básicas da língua e 

ativa o conhecimento de mundo do aluno. Onde procuramos ultrapassar o conteúdo 

para, por meio dele, ajudar a construir um referencial do Espanhol e, assim, interagir 

com os alunos por todos os caminhos possíveis: pelo som, pela imagem, pela 

multimídia, pela interação on-line e off-line. 

METODOLOGIAS - Na sala de aula, com sua ação planejada, o professor não se 

limitará a apresentar uma realidade cultural diferente, mas irá gerar significações com 

formas ampliadas dos horizontes culturais. 

Pode-se dizer que o professor é quem oferecerá as condições necessárias para que o 

aluno aprenda a realidade distante por meio da realidade vivida. 
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Sua ação irá mostrar a necessidade do Espanhol na formação da sociedade latino 

americana do tempo presente, na mesma medida em que oferecerá os referenciais de 

conhecimento sistêmico deste idioma. Este referencial precisará ser explicitado nas 

relações de língua e de linguagem dinamizados no espaço escolar. 

As propostas de trabalho organizadas para os alunos envolvem as habilidades orais e de 

leitura, privilegiando a compreensão e a produção. 

Os alunos desenvolverão trabalhos de compreensão e memorização que oferecem a 

possibilidade de aquisição da consciência dos sons do Espanhol, seus valores estéticos e 

suas regras de uso. Na dinamização dos trabalhos, eles têm a possibilidade de discutir, 

falar, escrever, fazer inferências, abstrair elementos e aprimorar suas possibilidades de 

comunicação. 

Acima de tudo, a metodologia possibilita situações nas quais é possível vivenciar 

experiências de comunicação humana com diversas maneiras de expressão e formas de 

ver o mundo. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS. 

Representação e Comunicação 

- Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o 

vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. 

- Utilizar os mecanismos de coerências e coesão na produção oral e/ou escrita. 

- Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a 

informações e outras culturas e grupos sociais. 

Investigação e compreensão 

- Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos 

mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de 

produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e 

propagação de ideias e escolhas, tecnologias disponíveis). 

- Compreender de forma determinada expressão, pode ser interpretada em razão de 

aspectos sociais e/ou culturais. 

- Saber distinguir as variantes linguísticas. 
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Contextualização sócio cultural 

- Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e 

sentir de quem os produz. 

ARTE - O ensino da Arte na escola precisa possibilitar a produção de um “autorretrato” 

das múltiplas faces e funções desta área de conhecimento, revelando as formas de ser e 

habitar a contemporaneidade. Envolvendo-se em um movimento que pensa o fazer e 

“faz” o pensar, discutindo e reformulando conceitos, como criação e criatividade. 

O proposto (re)dimensiona a função e a importância dos saberes, da percepção, da 

fruição, da reflexão, da experimentação de técnicas e dos projetos de criação. 

Carrega em si a intenção da alfabetização estética e da educação dos sentidos, 

relacionando-se com a capacidade de apreender imagens e objetos, produzindo-os e 

significando-os. 

As questões priorizadas neste proposto permitem navegar pela condição humana 

manifestando significados, sensibilidade, modos de criação e comunicação sobre o 

mundo natural e o da cultura. Elas representam a memória e a autoconsciência da 

humanidade e, por isso mesmo, são fonte indispensável de conhecimento que reflete a 

história, o fazer e o apreciar artístico e estético em seus contextos na sociedade. 

METODOLOGIAS - Ao professor cabe a responsabilidade de propiciar situações que 

possam implementar o processo de desenvolvimento da compreensão estética do aluno. 

A experiência docente deve permitir a apresentação da realidade pela linguagem como 

consciência prática e, assim, construir relações humanas que ativam o senso ético em 

benefício do bem comum. 

Em parceria com o encaminhamento metodológico o professor ajudará a desenvolver 

processos de percepção, cognição e criação que geram redes socioculturais de leitura de 

imagens, sistematização de conhecimentos e experimentação de técnicas utilizadas na 

elaboração de produções. 

A sistematização para os alunos preocupa-se com o desenvolvimento do olhar e do 

sentir, na perspectiva do processo de fazer, contendo a intenção de construção de 

significados. 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

                                                        DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO 

EE “Dr. Mário Lins” 
Praça São Geraldo, 477 - FONE (0XX16) 3693-1387- JARDINÓPOLIS - SP - CEP. 14690-000. 

 

 

 

 

33 

 

Os alunos se envolverão em práticas sensíveis de produção, apreciação e reflexão 

artística. Nelas, desenvolvem os saberes culturais que permitem conhecer e comunicar a 

arte e seus códigos na experiência cotidiana, na formação da identidade e na consciência 

de uma sociedade multicultural. 

Os alunos irão exercitar o prazer da humana condição de criar sentido pela linguagem, 

de renovar e redobrar a alegria de um ato que transforma o eu e o outro e de constituir 

uma história singular de produção sensível de vida. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

Representação e Comunicação 

- Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte 

(música, artes visuais, dança, teatro, artes audiovisuais). 

- Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo tanto a fruição 

quanto a análise estética. 

Investigação e Compreensão 

- Analisar, refletir e compreender os diferentes processos da Arte, com seus diferentes 

instrumentos de origem material e ideal, como manifestações socioculturais e históricas. 

- Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos e 

embasados em conhecimentos afins, de caráter filosófico, sociológico, antropológico, 

semiótico, científico e tecnológico, entre outros. 

Contextualização Sócio cultural 

- Analisar, refletir e preservar as diversas manifestações de Arte – em suas múltiplas 

funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e éticos, interagindo com o patrimônio 

nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender em sua dimensão sócio-

histórica. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA - Os conteúdos de aprendizagem serão apresentados dentro dos 

blocos, segundo sua categoria conceitual (fatos, princípios e conceitos), procedimental 

(ligados ao fazer) e atitude (normas, valores e atitudes), o que permite a identificação 

mais precisa das intenções educativas. 
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Com a preocupação de garantir a coerência com a concepção exposta e de efetivar os 

objetivos, foram eleitos alguns critérios para a seleção dos conteúdos propostos. 

Foram selecionadas práticas da cultura corporal de movimento que tem presença 

marcante na sociedade brasileira, cuja aprendizagem favorece a ampliação das 

capacidades de interação sociocultural, o usufruto das possibilidades de lazer, a 

promoção da saúde pessoal coletiva. 

Considerou-se também de fundamental importância que os conteúdos da área 

contemplem as demandas sociais apresentadas pelos temas transversais. 

METODOLOGIAS - A característica do trabalho deve contemplar os vários níveis de 

competências desenvolvidas para que todos os alunos sejam incluídos e as diferenças 

individuais resultem em oportunidades para troca e enriquecimento do próprio trabalho. 

Dentro dessa perspectiva, o grau de aprofundamento dos conteúdos estará submetido às 

dinâmicas dos próprios grupos, evoluindo do mais simples e geral para o mais 

complexo e especifico ao longo dos ciclos. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

Representações e Comunicação: 

- Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade 

para discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias manifestações de 

movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre 

a cultura corporal. 

- Reconhecer na convivência e nas praticas, maneiras eficazes de crescimento coletivo, 

dialogando, refletido e adotando uma postura democrática sobre diferentes pontos de 

vista postos em debate. 

- Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física enquanto 

objeto de pesquisa e área de interesse social de mercado de trabalho promissor. 

Investigação e compreensão: 

- Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 

modificar as atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões 

físicas. 
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- Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e frequência, aplicando-as 

em suas práticas corporais. 

- Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-

las e reinterpreta-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na seleção 

de atividades procedimentos para a manutenção ou aquisição da saúde. 

Contextualização Sócio Cultural 

- Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal reconhecendo a 

valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão. 

 

B. CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

BIOLOGIA - O Proposto, apresenta um trabalho coerente com intenções educativas 

que evidenciam o domínio e a utilização dos códigos e linguagens da Biologia. 

Ao professor é disponibilizado ao ensino da Biologia, condições para que ele possa 

buscar, nas relações cotidianas, a formalização e interpretações que esta área de 

conhecimento produz para desvelar o modo como a natureza se comporta e a vida se 

processa. 

Várias são as situações didáticas que privilegia a integração do ensino com a vida, com 

o conhecimento e a ética, com a reflexão e a ação, buscando uma visão de totalidade. 

Por isso, atenção especial recebe a temática ambiental, tratada sob um caráter 

pluridisciplinar e voltada para as grandes alterações provocadas nos ambientes naturais 

pelas diversas atividades humanas. 

Este proposto visa a estimular a análise, a capacidade de compor dados, informações e 

argumentos, produzindo significados a conceitos científicos básicos, como sistema, 

energia, transformação, vida, hereditariedade, tempo e espaço. 

O Ensino Médio precisa assegurar que o aluno possa construir esquemas mentais, no 

lugar de somente memorizar informações, e é isso que, em síntese, o proposto  

possibilita. 
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METODOLOGIAS - Pretende-se, que o professor, realize uma abordagem de ensino 

da Biologia que busca a conscientização e a crítica, necessárias para compreender a 

influência que a humanidade sofre e provoca no meio, em si própria e nos outros. 

Com a sua ação, é possível ultrapassar a dicotomia existente entre o conteúdo discursivo 

e a compreensão do processo histórico de elaboração dos conceitos científicos. 

Este é o desafio do seu “Ofício de mestre”: sistematizar conteúdos básicos 

fundamentando-se na multiplicidade de relações de interdependência do Ecossistema. 

Ao sistematizar situações de aprendizagem que envolvam os alunos no processo 

educativo. Isso para que seja superada a fragmentação e a reprodução de conceitos e se 

chegue, efetivamente, à reestruturação do próprio conhecimento. 

Assim, os trabalhos propostos permitem a compreensão de como foram construídos os 

conceitos científicos, permitindo uma leitura mais clara dos códigos e da linguagem da 

Biologia, o que, necessariamente, articula-se aos elementos do meio físico, químico e da 

relação com a humanidade. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, observados em 

microscópio ou a olho nu. 

- Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da Biologia. 

- Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos em estudo. 

- Apresentar de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, através de 

textos, desenhos, esquemas gráficos, tabelas, maquetes, etc. 

- Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias em Biologia, elaborando conceitos, 

identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 

- Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, vegetais, etc. 

Investigação e Compreensão 

- Utilizar noções e conceitos da Biologia em novas situações de aprendizado (existencial 

ou escolar). 

- Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos ou 

processos biológicos (lógica externa). 
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Contextualização Sócio cultural 

- Reconhecer a Biologia como um fazer humanos, portanto, histórico, fruto da 

conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos. 

- Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam a preservação e a 

implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente. 

- Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento 

tecnológico, considerando a preservação da vida, as condições de vida e as concepções 

de desenvolvimento sustentável. 

FÍSICA - O ensino da Física, favorece o desenvolvimento de trabalhos com 

conhecimentos contextualizados e, por isso mesmo, integrados à vida. O proposto 

carrega, em suas opções conceituais e metodológicas, a intenção de favorecer o domínio 

de códigos e linguagens próprios desta área, para que os alunos possam, mais do que 

estar inseridos no mundo, intervir com suas ações cotidianas. 

Nesse sentido, a aprendizagem dos conceitos fundamentais ganha significado na 

interação com as informações sistematizadas em sala, com os sujeitos sociais, com os 

contextos do mundo e, é claro, com os saberes dos próprios alunos. Esta é a intenção: 

extrapolar a mera circulação de informações no espaço escolar para, com elas, produzir 

sínteses de um saber que só existe porque é reconstruído. 

O ensino da Física trabalha com conceitos válidos e corretos, seguindo uma 

metodologia adequada para que professores e alunos possam compartilhar significados 

comuns transitando pelos diferentes conceitos desta área de conhecimento. 

METODOLOGIAS - O Proposto é um importante instrumento de trabalho para o 

professor organizar as suas ações de ensino, e o seu compromisso e sua competência 

profissional são de extrema importância.  

São eles que garantirão a contextualização sociocultural do conhecimento físico, que 

emerge de relações com outras formas de expressão da cultura humana. 

O professor irá sistematizar ações educativas com as linguagens, tecnologias e as 

relações sócio-históricas das quais são oriundos os conceitos básicos que permitirão os 

aprofundamentos adequados para haver efetiva aprendizagem em Física. 
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Juntos – professores e alunos – poderão se envolver com a investigação desta área de 

conhecimento e com a compreensão que articula a linguagem própria às outras áreas do 

saber científico. 

O professor irá discutir, com os seus alunos, a energia e os gastos com a conta de luz, o 

teorema do impulso e os perigos do lixo espacial, a origem do Universo e os princípios 

da Cosmologia, fundamentando-se nas experiências da realidade e alicerçado nos 

princípios gerais que permitem efetivar a compreensão do mundo físico e sua íntima 

relação com a sociedade. 

Organizar situações didáticas para que o aluno produza práticas cognitivas nas quais o 

conhecimento está integrado como instrumento, tecnologia e processo histórico. 

Por isso, os alunos são lançados a interpretar fatos, fenômenos energéticos e processos 

materiais, situando e percebendo as dimensões da interação da humanidade com o meio. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Representação e Comunicação 

- Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. 

- Compreender manuais de instalação e utilizando aparelhos. 

- Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 

expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemáticas 

e discursivas entre si. 

- Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, sabendo 

interpretar notícias científicas. 

- Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos sistemas físicos trabalhados. 

 

Investigação e Compreensão 

- Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar, 

identificar irregularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o 

conceito de medir, fazer hipóteses, testar. 

- Construir e investigar situações-problemas, identificar a situação física, utilizar 

modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões. 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

                                                        DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO 

EE “Dr. Mário Lins” 
Praça São Geraldo, 477 - FONE (0XX16) 3693-1387- JARDINÓPOLIS - SP - CEP. 14690-000. 

 

 

 

 

39 

 

- Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber 

científico. 

Contextualização Sócio cultural 

- Reconhecer a física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações 

com o contexto cultural, social, político e econômico. 

- Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos 

meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 

- Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam 

aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes. 

 

QUÍMICA - O proposto, buscou um panorama que explicitasse os rumos e objetivos do 

ensino de Química na escola. Sendo assim, priorizou um trabalho que integra diversas 

dimensões do ser humano, que permite caminhar entre o pessoal e o social e procura 

ultrapassar a dicotomia entre a formação do especialista e a das pessoas capazes de 

perceber o mundo e suas transformações. 

A organização engloba a Química como ciência, portanto, a de um campo de atuação 

com seus símbolos e notações específicas e a aplicação de seus conceitos fundamentais. 

Isso para que possa ser estabelecida uma relação entre o conhecimento escolar, a vida 

cotidiana e os mundos macro e micro. 

Para este trabalho, foi disponibilizada uma coletânea de textos que abrem a 

possibilidade de gerar a interação dos alunos com o objeto de estudo. 

Ainda, houve a preocupação de desenvolver experimentos ligados ao cotidiano, nos 

quais há um compromisso com a identificação de fatos e informações. 

METODOLOGIAS - O desafio maior do professor de Química é o de desenvolver o 

conhecimento da própria linguagem desta área de conhecimento humano junto de uma 

reflexão que relaciona o conhecimento escolar e a vida cotidiana. 

O professor precisa aproximar os elos que há entre símbolos e notações específicas e 

seus aspectos culturais, sociais e históricos. Este é um fator determinante para um 
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ensino de Química que participa do desenvolvimento científico-tecnológico e de uma 

visão de mundo da nossa época. 

O aluno estará envolvido em trabalhos que envolvem a apreensão de conceitos químicos 

e a compreensão da produção científica e tecnológica da sociedade. 

Para haver uma efetiva apropriação e significação dos conteúdos trabalhados, os alunos 

serão instigados a pensar, refletir e hipotetizar sobre o assunto. Nesse movimento, há 

proposições para que se tornem capazes de negociar significados, ou seja, sejam capazes 

de elaborar, relacionar e organizar os temas e informações, havendo, então, a 

sistematização dos conceitos trabalhados no espaço escolar. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Representação e Comunicação 

- Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 

- Compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual. 

- Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em Química: gráficos, 

tabelas e relações matemáticas. 

- Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o 

conhecimento da Química (livro, computador, jornais, manuais, etc). 

Investigação e Compreensão 

- Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica (lógico-

empírica). 

- Compreender os fatos químicos dentro de uma visão macroscópica (lógico-formal). 

- Compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, compreender relações 

proporcionais presentes na Química (raciocínio proporcional). 

- Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionado à Química, 

selecionando procedimentos experimentais pertinentes. 

- Desenvolver conexões hipotético lógicas que possibilitem previsões acerca das 

transformações químicas. 

Contextualização Sócio cultural 
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- Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser 

humano com o ambiente. 

- Reconhecer os limites éticos e morais que podem ser envolvidos no desenvolvimento 

da Química e da tecnologia. 

MATEMÁTICA - A compreensão de ensino, presente no proposto de Matemática, 

empenha-se com o valor formativo e instrumental desta área de conhecimento. 

Assim, concentra seus esforços para ajudar a estruturar o pensamento e o raciocínio, ao 

mesmo tempo que enfatiza o domínio de conhecimentos necessários para a vida 

cotidiana. 

Com esta intenção, o proposto trabalha a Matemática como sendo um sistema abstrato 

de ideias, com características próprias e com uma estética que lhe é intrínseca. Esta 

abordagem se consolida por meio dos métodos que lhe são inerentes e o conhecimento 

que a caracteriza. 

O proposto se volta para o desenvolvimento de habilidades numéricas, algébricas, 

geométricas e gráficas, das quais se solicita um entendimento que evidencie a 

importância das resoluções de problemas para relacionar os conceitos e propriedades 

aprendidos. 

A Matemática é entendida como uma linguagem que se constitui em condição de 

expressão de raciocínio e em espaço de elaboração e compreensão que se efetivam pela 

apropriação da linguagem simbólica. 

METODOLOGIAS - O trabalho do professor, no ensino da Matemática, é de enfatizar 

que ela é tudo aquilo que tem de ser: claridade pura que questiona a própria condição 

humana. 

A ação didática precisa, portanto, ajudar os alunos a desenvolverem uma “atitude 

matemática”, ou seja, torná-los capazes de expressar um pensamento em linguagem 

matemática, identificando problemas, propondo soluções e discutindo ideias. 

Com a experiência do professor, tem-se o compromisso de propiciar uma base sólida de 

conteúdos que permita aos alunos a autonomia intelectual, a criação e a percepção de 

um mundo em transformação. 
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É o trabalho do professor que remeterá à contemporaneidade da Matemática com os 

recursos tecnológicos fundamentais para propiciar a inserção do aluno em um mundo 

pleno de desafios. 

Para os alunos, as propostas de trabalho propiciam que eles estabeleçam 

correspondência da teoria com a prática. Elas instigam a curiosidade e ampliam a 

capacidade intelectiva. 

Nas dinâmicas de trabalho, os alunos são levados a estabelecer conexões entre diversos 

temas matemáticos e situações cotidianas. Nelas, eles precisam aprender a explicar o 

seu próprio pensamento, reestruturando e ampliando a compreensão dos conceitos 

sistematizados. 

Os alunos são levados a pensar as particularidades, as regularidades e as conjecturas 

possíveis de serem produzidas com os vários conceitos e modos de representação. 

A intenção é a de que haja o desenvolvimento dos pensamentos dedutivo e indutivo, a 

exploração de explicações, argumentações e demonstrações em diversos níveis de 

aprofundamento. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Representação e Comunicação 

- Ler e interpretar textos de Matemática. 

- Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões, 

etc.). 

- Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para linguagem simbólica 

(equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas, etc.) e vice-versa. 

- Exprimir-se com correção e clareza, tanto na linguagem materna, como na linguagem 

matemática, usando a terminologia correta. 

- Produzir textos matemáticos adequados. 

- Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos de proteção e de 

comunicação. 

- Utilizar corretamente instrumentos de medição e desenho. 

Investigação e Compreensão 
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- Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões, etc.) 

- Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema. 

- Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

- Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 

- Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, fatos 

conhecidos, relações e propriedades. 

- Discutir ideias e produzir argumentos convincentes. 

Contextualização Sócio cultural 

- Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção no 

real. 

- Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em especial em 

outras áreas do conhecimento. 

- Relacionar etapas da história da Matemática com a evolução da humanidade. 

- Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas limitações e 

potencialidades. 

 

C - CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

HISTÓRIA - Para manter a consistência com os propósitos do ensino de História e 

preservar a aula como condição central desta área, optou, por questões didáticas, pela 

divisão clássica. 

Neste proposto, os dados foram tomados como matéria-prima do professor e, por isso 

mesmo, são entendidos como vestígios, traços do passado que auxiliam os alunos a 

chegarem aos códigos de sentido e às formas de sociabilidade coletiva através dos 

tempos. 

Para a sistematização do trabalho, optou-se por conceitos e abstrações reflexivas que 

categorizam e elencam os fatos históricos e seus significados para encaminhar 

questionamentos do real. 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

                                                        DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO 

EE “Dr. Mário Lins” 
Praça São Geraldo, 477 - FONE (0XX16) 3693-1387- JARDINÓPOLIS - SP - CEP. 14690-000. 

 

 

 

 

44 

 

O proposto não exclui a possibilidade de compreensão da globalidade na relação da 

História estudada e a História vivida no presente, por isso mesmo, estabelece o 

cruzamento de dados e um mapa de correspondências e possibilidades de significações. 

Assim como a condição humana desse tempo, procura restaurar a dúvida como 

princípio de conhecimento. Conta com a articulação da igualdade com o diverso para 

desafiar as percepções de mundo e constituir identidades em que os sujeitos sejam 

capazes de conviver com a inquietação, com a incerteza, com o imprevisível e com o 

inusitado. 

METODOLOGIAS - O professor de História, com sua erudição e capacidade de 

estabelecer o maior número possível de relações de sentido entre os dados alcançados, é 

quem irá resgatar os fatos, a sensibilidade e a sociabilidade de um outro tempo. 

A imaginação criadora do professor de História é fundamental para a construção da 

coerência de sentido da mediação que permite ir e vir entre o passado e o presente, entre 

o local e o regional, e entre o nacional e o mundial. 

O grande desafio do professor de História talvez seja o de mediar a reconstrução do 

passado como um ato de cultura, que envolve um processo de negociação de 

significados. 

O referencial assumido permite aos alunos aprenderem a recuperar as fontes e 

documentos históricos como formas diversas de registro e de ações humanas. 

A intenção é de que sejam capazes de compreendê-los como um produto estruturado 

que diz respeito a determinada história e que, no espaço escolar, aperfeiçoa a ordem da 

investigação do estudo de interpretação. 

No trabalho com a História, os alunos aprendem a realizar inferências, análises e 

interpretações acerca da sociedade atual. Nesse processo , elaborar a memória como 

construção da identidade individual e coletiva faz evidenciar o papel dos nossos alunos 

no processo histórico. 

Essa postura fomenta a capacidade de pensar, organizar racionalmente os fragmentos de 

informações e buscar sentido em esquemas de significados. 
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Queremos que eles aprendam a atribuir sentido produzindo explicações sobre a 

realidade. O que importa analisar é a História que temos e que vamos levar! 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Representação e Comunicação 

- Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo o 

papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes 

contextos envolvidos em sua produção. 

- Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das 

categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico. 

Investigação e Compreensão 

- Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do 

tempo cronológico, reconhecendo-as como construções culturais e históricas. 

- Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do 

reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como 

sujeito e como produto dos mesmos. 

- Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da crítica dos 

diversos “lugares de memória” socialmente instituídos. 

Contextualização Sócio cultural 

- Situar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia, a religião, 

as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais – nos contextos históricos de 

suas constituição e significação. 

- Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de 

sucessão e/ou de simultaneidade. 

- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos. 

- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o 

passado. 

GEOGRAFIA - O ensino de Geografia que emerge deste proposto incorpora a 

dimensão do espaço em sua intrínseca relação com o tempo. Por isso mesmo, apropria-
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se das informações de relevo, clima e população, entre outros, presentes nas relações da 

humanidade com a Terra, para ir além. 

A Geografia, aqui sistematizada, vai ao encontro dos desafios contemporâneos, 

refletindo com a revolução técnico-científica, com a globalização da economia, com os 

problemas ambientais e com as relações sociais. 

Em sua proposição, entende-se que a sociedade exerce um diálogo permanente com o 

território, incluindo os elementos naturais, artificiais e a herança social com suas redes 

de significados na sociedade atual. Estes foram critérios relevantes para a seleção dos 

conteúdos. 

Com esta opção de recorte conceitual, focalizam-se os fenômenos ligados ao espaço 

geográfico, entendido como sendo o produto das relações, dos olhares e experiências do 

cotidiano que se interligam a outros conjuntos espaciais. 

Pode-se dizer que a proposta prioriza a aquisição de ferramentas necessárias ao 

entendimento e à intervenção na paisagem em que as relações sociais são tecidas com a 

leitura do espaço natural, por isso elas foram cuidadosamente elaboradas com as noções 

de paisagem, lugar, espaço, território, natureza e sociedade. 

METODOLOGIAS - Acreditamos que o trabalho de um professor de Geografia deve 

propiciar os elementos que permitam aos alunos participar do espaço e do tempo 

presente, olhando, questionando e intervindo. 

Assim, o encaminhamento metodológico a ser dinamizado pelo professor precisa 

instigar os significados que os alunos do Ensino Médio são capazes de elaborar nas 

sequencias de aprendizagens propostas. 

É uma ação docente, comprometida com o corpo conceitual e metodológico de sua área, 

que irá produzir uma análise científica do espaço, sistematizando conceitos chave, como 

o de territorialidade, de globalização, de técnicas e de redes. 

Enfim, é o trabalho do professor que irá subsidiar uma compreensão espacial 

contemporânea de como o social se expressa, ao mesmo tempo que é expressão da 

dimensão física. 
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Na dinamização das propostas de trabalho para os alunos, foi priorizada a aquisição de 

ferramentas necessárias ao entendimento e à intervenção na paisagem em que as 

relações sociais são tecidas e à leitura do espaço natural. 

No trabalho sistematizado para a apropriação de conhecimentos, são trabalhadas a 

leitura do espaço natural, suas implicações universais e a sua situação no espaço 

brasileiro. 

Fundamental importância é dada à compreensão geográfica que o aluno venha a 

elaborar. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Representação e Comunicação 

- Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, 

tabelas, etc.), considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos 

espaciais e/ou espacializados. 

- Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográficas e geográficas, como formas de 

organizar e conhecer a localização, distribuição e frequência dos fenômenos naturais e 

humanos. 

Investigação e Compreensão 

- Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, 

identificando as singularidades ou generalidade de cada lugar, paisagem ou território. 

- Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e degradação 

da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da sai dinâmica e a mundialização 

dos fenômenos culturais, econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a 

natureza, nas diferentes escalas – local, regional, nacional e global. 

Contextualização Sócio cultural 

- Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a 

sua essência, ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes tempos, e os 

processos contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes agentes, que resultam 

em profundas mudanças na organização e no conteúdo do espaço. 

- Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia. 
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- Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, 

econômicas, culturais e políticas no seu “Lugar-mundo”, comparando, analisando e 

sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam concreta e vivida a 

realidade. 

FILOSOFIA - Com dois grandes eixos norteadores – problemas e argumentos 

filosóficos – o ensino de Filosofia quer referir-se à humanidade como sendo 

experimentadora de si mesma. 

Tendo como pressuposto essa exigência da contemporaneidade presente, o proposto de 

Filosofia optou por temas que reconhecidamente estão presentes nos filósofos. Eles 

objetivam um compromisso com a coerência, a estruturação lógica, a formação e o 

exercício intelectual. 

A educação filosófica, nessa perspectiva, é uma das condições na qual o sujeito se 

humaniza. No processo, a imaginação, a sensibilidade, a criação e a educação dos 

sentidos são tratadas com grande seriedade. 

Ao articular Filosofia, conhecimento e educação, o proposto prioriza assuntos que 

caracterizam o “existir”. Aqui, a intuição, o devaneio, o afeto e a beleza merecem 

aprofundamento na reflexão. 

O que define este proposto, com sua dimensão cognitiva, são as vias informacionais 

privilegiadas. São elas que possibilitam e constroem as trocas informacionais, 

configurando redes interativas entre as lógicas e as práticas do conhecer. 

METODOLOGIAS - Para o ensino de Filosofia, o trabalho do professor está imbuído 

de elaborar possibilidades de mediações em que se possa transitar com os alunos, pela 

fluidez da aparência e da essência. Nessa dinâmica, evidenciar as múltiplas relações de 

espaços de expressão da condição humana é tarefa fundamental. Outro aspecto 

importante, que cabe ao professor, é o de explicitar a imbricada relação entre conteúdo e 

método. Isso solicita, da mediação pedagógica, um mapeamento e uma tomada de 

posição ante os diversos modos de pensar e conceituar em Filosofia. É o professor que, 

no conjunto da tessitura textual, irá envolver os alunos em situações em que possam 

interagir com o conhecimento filosófico, entendendo-o como sendo a produção de um 
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modo de pensar dito e escrito, que não está desvinculado do mundo real dos fenômenos 

e das situações históricas. O aluno, neste proposto, é encaminhado para leituras de 

textos filosóficos com precisão conceitual, articulação histórica e contextualização. Na 

dinâmica de produção, os alunos serão envolvidos em possibilidades de leitura 

transdisciplinar do mundo. Isso lhes solicita o pensar reflexivo, a materialização deste 

pensamento pela elaboração escrita e o debate público posicionado pela elucidação de 

um corpo conceitual. 

Assim, os alunos serão envolvidos em situações de trabalho em que aprenderão a 

formular problemas, sabendo identificar, distingui-los e descrever possibilidades de 

relações. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Representação e Comunicação 

- Ler textos filosóficos de modo significativo. 

- Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros. 

- Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo. 

- Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de 

posição em face de argumentos mais consistentes. 

Investigação e Compreensão 

- Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos das 

Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais. 

Contextualização Sócio cultural 

- Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica, 

quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio político, histórico e 

cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica. 

SOCIOLOGIA - O ensino de Sociologia contribui para a formação do jovem, no 

sentido em que o aproxima de uma linguagem especial (oferecida pela Sociologia) e 

também para sistematizar os debates em torno de temas de importância dados pela 

tradição ou pela contemporaneidade.  
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O ensino de Sociologia envolve um amplo estudo teórico, centralizado no exercício de 

análise, reflexão crítica e do bom senso em relação à vida cotidiana e ao estudo da 

sociedade na qual se insere o aluno.  

Um papel central que o pensamento sociológico realiza é a desnaturalização das 

concepções ou explicações dos fenômenos sociais; trazendo assim modos de pensar ou 

a reconstrução e desconstrução de modos de pensar. 

A Sociologia deixou de ser um campo específico do conhecimento voltado para 

profissionais, que se dedicam à pesquisa social, às atividades políticas e a análise crítica 

dos problemas da sociedade.  

É parte integrante da disciplina o desenvolvimento das noções de cidadania, 

responsabilidade social e crítica em relação a realidade próxima com a qual o aluno se 

identifica e a totalidade mais ampla na qual se insere, tendo por objetivo propiciar ao 

aluno o desenvolvimento do seu pensamento crítico, questionando as evidências, as 

aparências e os lugares comuns; podendo entender e estimular sua capacidade de ação 

sobre o mundo. 

METODOLOGIAS - Para o ensino de Sociologia buscamos através do incentivo a 

fazer interferência em sala de aula, os alunos podem ir além do conteúdo dos fatos 

sociais e iniciam o processo do pensar. Dessa forma não pode haver uma separação 

entre conteúdo, metodologia e formas de avaliação. Sendo que o trabalho a ser 

desenvolvido estará “centralizado” nas seguintes metodologias: Aula expositiva com 

apoio de textos; Interpretação e contextualização de fragmentos de alguns sociólogos; 

Debates sobre temas atuais, confrontando-os com pequenos textos sociológicos; Uso de 

seminários realizados pelos alunos, pesquisas bibliográficas e ocasionalmente o uso da 

música, poesia e filmes em vídeos para sensibilização, quanto ao tema a ser 

desenvolvido. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Representação e Comunicação 
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- Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade, as 

explicações das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as do 

senso comum. 

- Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das 

observações e reflexões realizadas. 

Investigação e Compreensão 

- Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliando a 

“visão de mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais com os 

vários grupos sociais. 

- Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos 

sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto princípio estético, 

político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual. 

Contextualização Sócio cultural 

- Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de qualificação 

exigida, gerados por mudanças na ordem econômica. 

- Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da cidadania 

plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, efetivamente, uma 

reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o cidadão e também entre os 

diferentes grupos. 

 

 VIII - PROJETOS  CURRICULARES DE ENRIQUECIMENTO CULTURAL 

 

Projeto Patrono 

 
Será comemorado no mês de Setembro de cada ano, devido o aniversário natalício que 

se dá em 17/09. O projeto envolverá toda comunidade escolar. 

 

 

 

PROJETO “BRASIL DAS DIVERSIDADES” 

 

Público Alvo: 1o., 2o., 3o. anos do Ensino Médio 
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Duração: um ano letivo 

 

Justificativa: Buscar a formação de cidadãos capazes de dimensionar a si mesmos e 

outros grupos, reconhecendo e aceitando a diversidade cultural, social e de gênero, 

através do estudo das semelhanças e diferenças nas cinco regiões do Brasil. 

Trabalhando habilidades e competências concernentes ao Currículo escolar. 

 

Objetivo: “O Brasil das diversidades” 

 Tem como objetivo apresentar a proposta de utilização do tema “Brasil das 

diversidades” na articulação interdisciplinar de conteúdos nas disciplinas de História, 

Geografia e Sociologia, e na aprendizagem de capacidades do Currículo escolar. 

 

Procedimentos: Problematização do tema com aulas expositivas e dialogadas nas três 

disciplinas, abordando o vasto território brasileiro, a ocupação do território, as 

diferenças sócio econômicas e culturais e suas raízes, considerando aspectos de 

mudanças e permanências dentro do processo histórico de cada região (nordeste, norte, 

centro-oeste, sudeste e sul). Com o objetivo de reconhecer a diversidade seguiremos 

com pesquisa dirigida sobre cada região (cada sala ficará encarregada de uma região 

específica) que será socializada, analisada, ocorrendo a coleta de dados que serão 

utilizados para a concretização do projeto.  

 Cada grupo deverá analisar e escolher qual aspecto trabalhar (cultural ou sócio 

econômico). Para ajudá-los na escolha e no entendimento destes aspectos será realizada 

uma viagem ao Acampamento Vista Alegre (visita dirigida com monitor), que oferece 

um entendimento sobre o desenvolvimento agrícola da região e também ao Museu da 

Cana de açúcar (visita dirigida com monitor), que mostrará o funcionamento do 

primeiro engenho de cana da região com a tecnologia da época para um contraponto 

com as usinas de açúcar e álcool hoje. 

 A finalização do projeto ocorrerá com a exposição aos demais alunos e 

familiares de cartazes e produtos de cada região estudada. 
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Material: 

- Insumos de impressão  

- Visitação  

- papeis diversos  

 

 

Metas: Pensado para participação de todas as salas, almeja-se o envolvimento de pelo 

menos 80% dos discentes. Com uma participação especifica nas áreas de Humanas de 

100%. 

 

Avaliação/Produto Final 

Será avaliado a participação discente na concretização do projeto e a produção final 

para a apresentação na feira. 

 

 

PROJETO: DIVERSIDADE NAS ESCOLAS (RACIAL E PROJETO 

DIVERSIDADE CULTURAL E ÉTNICA  

INTRODUÇÃO O Projeto visa trabalhar e explorar a diversidade cultural existente em 

nossa cidade, proporcionando o contato com outras culturas e consequentemente com o 

novo, favorecendo o desenvolvimento da tolerância ao diferente e reforçando a 

autoestima e identidade de cada um. 

 Este é um projeto que destaca o grande problema que vivemos em nossa sociedade a 

questão do preconceito racial e cultural. Com o passar dos anos mais ainda é papel do 

educador continuar trabalhando para que este avanço ocorra de forma mais rápida, 

expressiva e significativa aos educandos. Pois segundo um dos objetivos do Plano 

Curricular Nacional o educando tem direito a obter este conhecimento. Conhecer e 

valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 

socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação 

baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças de sexo, de etnia ou outras 
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características individuais e sociais. (Plano Curricular Nacional) Valorizar o patrimônio 

sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo a como um direito dos povos e 

indivíduos e como um elemento de fortalecimento da democracia. Não podemos deixar 

de lembrar que é um direito da criança conhecer a sua identidade cultural de onde ela 

veio dentre outras coisas, mas não podemos deixar de abordar o preconceito que 

infelizmente ainda existe. O educador tem que enfrentar as desigualdades raciais que 

estão presentes, sim, no ambiente escolar. Uma das formas de se amenizar este 

problema é trazer as crianças a refletirem sobre o tema construir seus conceitos e 

quebrar tabus existentes Devemos lembrar que com a aprovação da Lei nº , é 

obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira em todas as escolas 

de Ensino Fundamental e Médio. É necessário reconhecer a existência do racismo no 

Brasil e a necessidade de valorização e respeito aos negros e à cultura africana, 

indígena, de classes ou etnias outra que possam estar sofrendo com situações 

preconceituosas e discriminativas Neste sentido também é importante destacar outro 

objetivo do PCN: Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em 

diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e 

sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles; (Plano Curricular Nacional) 

Com isso o intuito deste projeto é mostrar que as pessoas realmente são iguais podem 

surgir perguntas como: Mas a cor ou a cultura é diferente? Sim mas é isso que faz de 

nosso país um país tão rico e é o que tem que nos motivar a aprender sobre toda essa 

diversidade existente em nossa sociedade.  

 

Diversidade Cultural Brasileira Atualmente a diversidade cultural, está presente 

em nossa realidade, possuindo dessa forma a necessidade de conhecermos a 

diversas culturas, assim como os seus costumes. Entender como tudo começou nos 

levará a compreender a grande diversidade cultural que caracteriza nosso país. 

Somos um povo que surgiu de um grande agrupamento de povos de várias regiões 

do mundo. O povo brasileiro foi formado, a princípio, a partir de uma 

miscigenação, que foi a mistura de basicamente três raças: o índio, o branco e o 
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negro. Para que nossos alunos compreendam a Identidade da nação e do povo 

brasileiro o professor tem o papel de promover meios para que sejam 

desenvolvidas: a consciência, o respeito e a solidariedade com o próximo.  

 

CONTEÚDOS: Identidade e diversidade cultural, linguagem oral e escrita e 

produção artísticas.  

 

OBJETIVOS: Reconhecer a diversidade cultural existente em nosso país bem 

como os seus costumes. Promover reflexões nos educandos sobre a extensa 

diversidade cultural e racial existente no país. Destacar a importância e a 

necessidade de respeitar todas as pessoas. Abordar as questões de se valorizar e 

compreender um pouco mais sobre a beleza e diversidade da cultura afro-

brasileira. Respeitar a diversidade cultural, étnica.  

 

JUSTIFICATIVA: Este projeto surge da necessidade em que se encontra a sociedade de 

conhecer e respeitar a diversidade e estabelecer um trabalho articulado aos princípios da 

dignidade do ser humano, da participação, da responsabilidade, da solidariedade e da 

equidade Com vistas no crescimento da sociedade, da população crescem também as 

necessidades de intervirem no meio em que vivemos já que existem diversas culturas e 

etnias com esse crescimento também crescem as diferenças, criando muitas vezes 

tensões, conflitos com relação a esta diferença. Fazer com que os alunos passem a 

valorizar as diferenças, culturas e as etnias é o intuito deste trabalho e muitas vezes é o 

desejo de muitos membros destas tribos o que deveria ser tratado como pessoa normal, 

hoje muitas vezes é motivo de chacotas e bulings. Motivados por todas as questões que 

envolvem a sociedade e as discussões em pauta sobre a igualdade cultural e racial que 

as crianças/adolescentes, juntamente com a equipe de profissionais da unidade 

desenvolverão o Projeto de Preconceito racial e cultural. Pensando em alguns tópicos 

procuramos refletir sobre a melhor forma de abordar o assunto do preconceito com os 

educandos, buscar alternativas para que os educandos entendam os conceitos a serem 
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transmitidos e de que maneira será mais fácil fazer com que os alunos assimilem o 

conteúdo ludicamente a respeito de um assunto tão importante no contexto social, como 

proporcionar ao aluno meios para fazer acabar com o preconceito racial e cultural 

existente nas escolas e minimizar o da sociedade gradativamente. Estas reflexões 

povoam a mente de muitos educadores cotidianamente, então com a realização deste 

projeto tentaremos juntamente com toda equipe escolar encontrar uma solução para 

abordar tal problemas e buscar sugestões afim de transformarmos pelo menos a 

sociedade em que estamos inseridos em relação ao respeito as diversidades étnicas e 

culturais.  

OBJETIVO GERAL Posicionar-se de maneira responsável, construtiva, respeitosa e 

crítica em diferentes situações sociais de preconceito. Compreender a cidadania com a 

participação em atitudes de solidariedade e cooperação no dia-a-dia;  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Perceber-se integrante, dependente e agente 

transformador do ambiente onde vivem e sua influência no mundo; Valorizar a 

diversidade, posicionando-se a favor da vida e respeito às diferenças. Contribuir para 

atitudes que favoreçam a diversidade de culturas e etnias; Zelar pelos direitos próprios e 

alheios a respeito da cultura. Conhecer e comparar diferentes tipos de culturas índios, 

ciganos, árabes, muçulmanos, israelitas, italianos. Japoneses, entre outros. Conhecer e 

respeitar o modo de vida de outras culturas, reconhecendo diferenças e semelhanças 

entre ela; Identificar e valorizar a função social de cada uma delas; Conhecer a 

discriminação, exclusão social nos vários tempos históricos; Identificar as principais 

características dos excluídos ao longo da história;  

 Identificar e dimensionar processos de escravidão; Possibilitar ao educando uma 

formação integral, resgatando valores e culturas, encaminhando os para a formação de 

um mundo melhor e mais justo; Transformar reflexões, discussões, analises, em 

mudanças de atitudes, em ações, Em busca da igualdade; Desenvolver atitude de 
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respeito perante as diferenças, mediante momentos de interiorização, para ampliar o 

autoconhecimento. 

 MATERIAIS:   

MÁQUINA FOTOGRAFICA (EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS) 

PROJETOR ( VÍDEOS, CLIPES) 

TELAS: 20 ( 10 telas 50x70 – 10 telas 60x80) 

PINCÉIS: 50 ( 15 NÚMERO 14 OU 12, 15 NÚMERO 8 OU 6, 10 NUMERO 04 E 10 

NUMERO O) APESENTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE – RELEITURAS) 

 

 

 

 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

TEMA: DROGA DIGA NÃO. 

UNIDADE ESCOLAR: E.E.  DR.  Mario Lins 

COORDENADORIA: REGIÃO DE SERTÃOZINHO 

PROF. RESPONSAVEL: LOURDES DE OLIVEIRA SILVA 

ANO DE INICIO DO PROJETO: Maio e Junho/ 2017 

2- JUSTIFICATIVA 

Diante do sério problema que o país vem enfrentando com relação ao aumento do 

consumo de drogas por parte de adolescentes em idade escolar, observamos a 

necessidade urgente de se trabalhar no combate a essa epidemia nacional, sabemos que 

é um problema mundial, e que a escola não pode ficar alheia a estes acontecimentos.A 

escola tem como função social, formar cidadãos criativos, interativos e capazes de 
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discernir sobre o que é destrutivo para o seu próprio bem e para uma convivência 

social.Este projeto parte da necessidade de nortear os jovens para a prevenção do uso de 

drogas, identificando fatores de riscos para que se possa acolhê-los e ajuda-los 

juntamente com a comunidade escolar, através de ações preventivas e reparadoras 

visando uma formação integral. Como também, a identificação dos fatores de proteção, 

para que o ambiente escolar junto à família passe a valorizá-los ainda mais, dando 

oportunidade aos jovens a serem cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. 

Pretendemos com isso, atacar os pontos principais, ou seja, os alunos que acreditamos 

ser o ponto fundamental, através de palestra, debates, rodas conversas informais entre 

outros métodos que fizerem necessário para conscientizá-los. Assim se faz necessários 

debates e questionamentos que ajudem a encontrar soluções que atenuem ou erradiquem 

as causas desse problema. Acreditamos que com a prevenção e o conhecimento 

poderemos evitar uso indevido e generalizado das drogas. Usaremos para isso a 

estratégia, filmes, palestras, depoimentos e atividades interdisciplinares onde 

desenvolveremos ações conjuntas para sensibilizar e buscar a participação de todos, 

quanto à necessidade de juntos atenuarmos os prejuízos do uso indevido para si e para a 

sociedade. Essa proposta foi pensada numa visão de inclusão social, pautada em 

princípios humanistas, de respeito ao próximo, de valorização da diversidade social e 

cultural, buscando o acolhimento e não a discriminação do usuário. 

         

 

3 - OBJETIVO GERAL. 

    1 - Conhecer diversos tipos de drogas como também os malefícios causados por elas. 

Dessa forma, aprenderá como se prevenir desse grande mal pessoal e social. 

   2 - Promover o conhecimento dos reeducando sobre os riscos da droga, reconhecendo 

um conjunto amplo de melhorias possíveis e desejáveis quanto aos danos causados por 

ela, seja no organismo, bem como no âmbito psicológico e no social. 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

                                                        DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO 

EE “Dr. Mário Lins” 
Praça São Geraldo, 477 - FONE (0XX16) 3693-1387- JARDINÓPOLIS - SP - CEP. 14690-000. 

 

 

 

 

59 

 

  3 - Promover um trabalho de educação para prevenir e reduzir os problemas 

decorrentes do uso e comercialização de drogas, fumo e entorpecentes em nossa escola 

DR. Mario Lins. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Contribuir na formação das ações antidrogas; 

2. Dar informações sobre drogas, mostrando que elas causam dependência mental e 

dependência física; 

3. Oportunizar o debate e reflexões em torno dos fatores sociais, familiares, 

econômicos que influem no uso abusivo das drogas; 

4. Incentivar a erradicação do uso de drogas na sociedade; 

5. Incentivar aos alunos a adoção de posturas e hábitos que valorizem uma vida 

saudável, seja em casa, seja na Escola, e por onde eles forem; 

  

 

5 - METODOLOGIA 

 

               O Projeto será desenvolvido pela Prof. Lourdes de Oliveira Silva, na disciplina 

de Filosofia com parceria de educadores da escola DR. Mario Lins, tendo início no  

segundo bimestre, com ações a serem desenvolvidas. 

A primeira etapa a ser cumprida se refere à elaboração e reprodução do Projeto para ser 

encaminhado a cada um dos parceiros. 

             A segunda etapa ocorrerá simultaneamente, pois tem objetivos semelhantes que 

é a sensibilização do público envolvido através de palestra e envolvendo os alunos.    
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  Além disso, nas reuniões dos “ATPCs” serão repassadas informações para os 

professores e gestores sobre o Projeto que será executado na Escola. 

            As atividades complementares propostas que contarão com acompanhamento 

dos convidados são:  

1 - Preparação de uma peça de teatro com temática “DROGA DIGA NAO”;  

2- Confecções de cartazes;  

3- Produção de textos; 

4- Músicas com a temática “vida saudável sem drogas”. 

 

RECURSOS 

1 - Material didático: papéis variados, lápis de cor, pincel, cartolina, TNT, fita adesiva, 

tesoura, cola; 

2-Aparelho de Data Show e computador portátil, Internet; 

3-Equipamento de som, com caixas e microfone; 

4 - Aparelho de DVD e televisão. 

7- AÇÕES 

1-Palestra com alunos, professores e equipe gestora; 

2 Debates variados sobre drogas 

3 Oficinas na sala de leitura; 

4 Seminários; 

5 Pesquisas em sites confiáveis realizados pelos alunos; 

6 Uso de filmes para conscientizar os alunos sobre o perigo do uso de drogas; 

 8 - AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 
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              A avaliação irá ocorrer em todas as fases, desde seu início com os contatos e 

sensibilização com o palestrante, até a execução propriamente dita, que ocorrerá dentro 

da unidade escolar, e que conforme esperamos chegará âmbito dos alunos. 

           Os alunos serão observados durante todo o “Projeto”, através da observação do 

interesse, participação, realização das atividades, orais, escritas e práticas.  

9 -  BIBLIOGRAFIA 

Drogas: Mitos e Verdades, Beatriz Carlini Cotrim, Ed. Brasiliense, tel. (11) 6942-0545 

Doces Venenos: Conversas e Desconversas sobre Drogas, Lídia Aratangy, Ed. Olho 

d'Água, tel. (11) 3673-1287 

GUERREIRO, Evandro Prestes. Responsabilidade Social: a solidariedade humana para 

o desenvolvimento local. 5p. Disponível em: 

http://www.cpihts.com/PDF/Evandro%20Guerreiro.pdf 

MESQUITA, F. 2004. Políticas públicas de drogas: A construção de um caminho 

democrático e humanitário para o Brasil. Retrieved June 20. Disponível em: 

http://www.reduc.org.br// 

 

WIKIPÉDIA – A Enciclopédia Livre. 2010. Drogas. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

TEMA: Concurso de Contos da Fundación MAPFRE     O FUTURO EM NOSSAS 

MÃOS  

UNIDADE ESCOLAR: E.E.  DR.  Mario Lins 

COORDENADORIA: REGIÃO DE SERTÃOZINHO 

PROF. RESPONSAVEL: LOURDES DE OLIVEIRA SILVA 

ANO DE INICIO DO PROJETO: Maio a Dezembro/ 2017 

http://pt.wikipedia.org/
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Justificativa 

Concurso Internacional de Contos, iniciativa realizada em parceria com a Organização 

dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI). Os 

participantes, jovens e crianças entre 6 e 18 anos, têm até 31 de dezembro para cadastrar 

seu texto com o tema “Solidariedade”. 

 Os alunos devem retratar nas histórias o seu dia a dia, questões que envolvam sua visão 

de mundo, de valor humano e o impacto que isso traz à sociedade. Após a inscrição, os 

contos passam por votação pela internet aberta ao público até o dia 31 de dezembro. 

 Os participantes concorrem a prêmios como laptops, tablets, câmeras digitais, bicicletas 

e materiais educativos destinados a escola do aluno vencedor. Além dos alunos, são 

premiados também a escolas e o professor responsável pelo concurso. 

Os 20 contos mais votados de cada país, sendo contos do Ensino Fundamental e de do 

Ensino Médio, são avaliados por um júri para escolha do melhor de cada categoria. No 

total, serão premiados os dois melhores contos nacionais e que posteriormente, 

concorrem internacionalmente. 

O objetivo maior da escola é formar leitores competentes, pois a leitura leva o indivíduo 

a construir seu conhecimento. Daí a necessidade de uma prática constante de leitura de 

diferentes textos. 

Além disso, a leitura fornece ao aluno a matéria-prima para a escrita, realizando um 

trabalho ativo de construção do significado do texto para a formação de leitores 

competentes, que possam compreender o que lê. 

O domínio da linguagem oral e escrita é fundamental para uma efetiva participação 

social, levando o homem a se comunicar, acessar informações, expressar e defender 

pontos de vista. 

Objetivo Geral 

- Desenvolver atividades do Conto com alunos das Escolas Estadual Mario Lins, de 1ª a 

3ª séries do ensino médio, possibilitando o desenvolvimento lúdico, imaginativo e 

crítico, visando estimular a participação como cidadãos e o resgate da autoestima. 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

                                                        DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO 

EE “Dr. Mário Lins” 
Praça São Geraldo, 477 - FONE (0XX16) 3693-1387- JARDINÓPOLIS - SP - CEP. 14690-000. 

 

 

 

 

63 

 

- Desenvolver no aluno a prática da leitura, tornando uma atividade prazerosa e 

rotineira, tanto na escola como no ambiente familiar, a fim de melhorar as relações de 

ensino-aprendizagem. 

- Desenvolver no aluno o espírito competitivo; 

    Objetivo especifico 

- Incentivar o hábito da leitura e da escrita possibilitando o contato com os livros, 

   - Desenvolver a imaginação e criatividade, pela ludicidade; 

- Valorizar a produção dos escritores locais; 

- Aprender uma leitura crítica de mundo a partir e com as histórias trabalhadas; 

   - Mostrar de que maneira as histórias contribuem com a formação do ser cidadão e o 

resgate da autoestima. 

-Interessar-se em ler e ouvir histórias, manifestando sentimentos, experiências, ideias e 

opiniões em situações de leitura compartilhada e/ou recorrendo à biblioteca da escola. 

-Indicar leituras, fundamentando suas opiniões e preferências; 

-Desenvolver no aluno a habilidade de produzir textos; 

-Incentivar a trabalhar em equipe; 

-      Desenvolver o pensamento lógico e a rapidez de raciocínio 

 METODOLOGIA 

 

               O Projeto será desenvolvido pela Prof. Lourdes de Oliveira Silva, na disciplina 

de Filosofia com parceria do Prof. Samuel Rodrigues Pinto Prof. de Língua Portuguesa 

da escola DR. Mario Lins, tendo início no segundo bimestre, com ações a serem 

desenvolvidas. 

A primeira etapa a ser cumprida se refere à elaboração e reprodução do Projeto para ser 

encaminhado a cada um dos parceiros.    A segunda etapa ocorrerá simultaneamente, 
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pois tem objetivos semelhantes que é a sensibilização e conscientização do tema 

solidariedade, através de aula expositiva e dialogada usando o gênero textual contos, 

envolvendo os alunos.    

  Além disso, nas reuniões dos “ATPCs” serão repassadas informações para os 

professores e gestores sobre o Projeto que será executado na Escola. 

   As atividades complementares propostas que contarão com acompanhamento são:  

1– Produção de textos; 

2-  Votação nos contos; 

3 – Participação dos alunos na sala de informática e escola da família. 

Recursos 

- Livros; 

- Internet; 

- Biblioteca;  

- Computadores; 

AVALIAÇÃO 

Será avaliado todo o processo de construção do Projeto através de uma avaliação 

diagnóstica, formativa e contínua, observando todos os recursos didáticos expressivos 

utilizados. A avaliação diagnóstica acontecerá no início do projeto, para conhecer o 

desenvolvimento intelectual do aluno e o nível de conhecimentos e informações que o 

aluno tem sobre o assunto, orientando a prática educacional do professor. 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

                                                        DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO 

EE “Dr. Mário Lins” 
Praça São Geraldo, 477 - FONE (0XX16) 3693-1387- JARDINÓPOLIS - SP - CEP. 14690-000. 

 

 

 

 

65 

 

Na avaliação formativa será considerado a participação, o envolvimento e o 

desempenho do aluno na realização das atividades propostas. 

Além disso, os alunos serão observados durante a leitura na biblioteca, nas pesquisas, 

nas produções escritas. 

A avaliação vai contemplar os objetivos propostos no plano elaborado para a realização 

do Projeto, considerando sempre o aluno como um sujeito central no processo de 

aprendizagem. 

Referência bibliográfica: 

MEC, Portal MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf>. Acesso em: 23 maio 

2012. PASSOS, Célia. Novo Eu Gosto. Língua Portuguesa. Manual do professor. 

Célia Passos, Zeneide Silva. IBEP. 

Escola Estadual Dr. Mário Lins 

Projeto: Poder Legislativo: Jovens em ação. 

Professor responsável: Lourdes de Oliveira Silva  

Disciplina: Filosofia 

1. Apresentação: Este projeto será destinado aos alunos da 1ª, 2ª e 3ª série do 

ensino médio, propõe a vivencia do processo democrático, mediante a 

participação dos alunos em uma simulação parlamentar na câmara dos vereadores 

da cidade de Jardinópolis, onde os mesmos deverão elaborar um projeto de lei 

que propõem mudanças em seu bairro e cidade. A política tem ligação com tudo 

em nossas vidas. O legislativo transforma as diversas opiniões em leis, 

regulamenta as medidas a serem adotadas e destinam os recursos necessários à 

sua execução.   

2. Objetivos: 
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Geral: Promover a interação entre a Câmara Municipal de Jardinópolis, e os 

alunos da Escola DR. Mario Lins, permitindo aos estudantes compreender o 

papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vive e 

contribuindo para a formação da cidadania e o entendimento dos aspectos 

políticos da sociedade brasileira. Além de estimular a formação de líderes, 

fornecer o entendimento dos alunos sobre o projeto, leis e atividades inerentes à 

função do vereador, enquanto representante do cidadão junto ao poder público.  

Contribuir para construção de uma sociedade mais consciente dos seus direitos e 

deveres.  

Específico: Propiciar aos jovens brasileiros a oportunidade de conhecer a rotina 

dos trabalhos legislativos na câmara municipal, difundir o processo democrático 

e despertar para reflexão crítica sobre os processos de representação política. 

3. Justificativa: Serão realizadas discussões e reflexão sobre problemas da cidade 

que mais afetam a população. Os alunos serão estimulados a pensar como um 

vereador e acrescentar sugestões para a melhoria da sua rua, bairro e da cidade.  

4. Local: Escola Estadual DR. Mario Lins e Câmara Municipal de Jardinópolis. 

5. Duração: Mês de Agosto a Setembro /2017. 

6. Público Alvo: Alunos 1ª, 2ª e 3º Série do Ensino Médio. 

7. Recursos: 

- Humanos: Professor, Coordenadores, Direção, Alunos e Vereadores. 

- Materiais: Sala de aula, Sala de leitura, computadores, Internet, impressora e 

Câmara Municipal. 

8. Avaliação: Será realizada a partir da observação, do interesse, participação e 

exposição dos trabalhos e resultados da pesquisa realizados pelos alunos. 

 

O Esporte Badminton 

O Badminton é uma modalidade esportiva de excelente custo-benefício, além de ser um 

esporte divertido, dinâmico, agradável e de fácil aprendizado. 
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O mercado está carente de profissionais capacitados para o Badminton nas escolas 

públicas, particulares, clubes e prefeituras. 

Artigo publicado no 30o. S.E.U.R.S (Seminário de Extensão Universitária da Região 

Sul ) Rio Grande do Sul – RS – em 2012: 

” Segundo estudo realizado por Tjeerdsm, Rink e Graham (1996), que também analisou 

um conjunto de alunos após as aulas de Badminton, foi identificado que o principal 

fator para os alunos gostarem de Badminton é o fato de ser um esporte divertido e 

agradável. ” 

Vantagens do Badminton: 

• Esporte de lazer e alto rendimento; 

• Pode ser praticado por crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos; 

• Raramente causa lesões ou apresenta riscos aos seus participantes. 

Benefícios: 

Atende às necessidades básicas: 

• Psicomotoras: melhora a concentração, o raciocínio rápido e melhora 

significativamente o acervo motor; 

• Fisiológicas; 

• Socialização; 

• Cooperação; 

• Valorização; 

• Recuperação da auto-estima e cultura 

Materiais Badminton 

O Badminton é o esporte de raquete mais rápido do mundo. 

Necessita de um baixo investimento para aquisição dos materiais: 

• Raquete: alumínio, grafite ou titânio; 

• Petecas: pena de ganso ou sintéticas; 

• Uma rede 

Os jogos consistem em três games de vinte e um pontos cada. 
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Pontos fortes do Badminton 

• Fácil aceitação; 

• Fácil aprendizagem; 

• Praticantes de diferentes níveis jogam juntos; 

• A etiqueta do esporte desenvolve respeito e cooperação; 

• Baixo investimento na manutenção local; 

• Como novidade, gera interesse; 

• Alternativa diferente para condicionamento físico. 

Vantagens na implantação do Badminton 

• Custo benefício; 

• Inserção no ensino médio estadual; 

• Logística envolvida; 

• Adesão ao Esporte Olímpico; 

• Inserção nos Jogos Escolares e Regionais. 

Benefícios do Badminton a longo prazo 

• Envolvimento da comunidade e sociedade com esporte; 

• Maior número de praticantes de esporte; 

• Custo benefício baixo 

• Aumento da adesão ao esporte olímpico. 

Campeonatos Badminton 

• Campeonato Masculino, Feminino, Simples, Duplas e Mistas; 

• Olimpíadas; 

• World Grand Prix Finals; 

• Campeonato Mundial de Juniors; 

• Panamericano; 

• Sulamericano; 

• Brasileiro; 

• Estaduais; 

• Regionais; 

• Escolares. 

Referências no Esporte Badminton 

*LEE Chong Wei – Malásia 

Recorde Mundial no Smash: 456 Km/h 
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• Sexo: Masculino; 

• Altura: 1,72m; 

• Nascimento: 21 de Outubro de 1982; 

• Ranking: 1; 

• Jogos Disputados: 660; 

• Vitórias: 552; 

• Derrotas: 108. 

* Tan Boon Hoeng 

* Lin Dan 

* Ygor Coelho – Brasil – 59 do Ranking Mundial 

 

Projeto interdisciplinar : biologia, física e química.  

 

 TEMA GERAL: O Brasil das diversidades 

  

TEMA ESPECÍFICO: A diversidade do Reino das plantas e suas utilidades na 

medicina. 

                                                                           

 

Prof ªs Jacqueline Cassimiro Ferreira Terra (Biologia) 

           Danielle (Física e química) 

 

CONSTRUÇÃO DE UMA HORTA DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

I . OBJETIVOS GERAIS 

 

 Fazer com que o aluno, através da iniciação científica , entre em contato com 

grupos/linhas de pesquisa, proporcionando a aprendizagem de técnicas e métodos 

científicos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar crítico e da criatividade 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas da prática. 

 O estudante desenvolverá uma horta de plantas medicinais, como espaço para 

saúde e vivência da descoberta de espécies utilizadas na medicina popular, permitindo a 

difusão desse conhecimento para o tratamento de pequenas enfermidades e o bem da 

sociedade. 
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II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Interdisciplinaridade entre as disciplinas de biologia, física e química. 

• Introduzir o aluno no mundo da ciência e pesquisa buscando a resolução de 

problemas. 

• Desenvolver a horta, em formato mandala, com plantas medicinais, na tentativa 

de promover a correlação entre conhecimento popular e as diversas formas de 

aplicação do conhecimento científico das variedades de plantas com o uso 

comprovadamente curativo. 

III. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

• Reconhecer atividades humanas que afetam o ambiente. 

• Relacionar informações sobre relações ecológicas fornecidas por diferentes 

textos. 

• Pesquisar para buscar informações. 

• Ouvir os colegas e argumentar. 

• Reconhecer o controle biológico em plantações. 

• Escrever e reconhecer nomes científicos 

• Enfrentar situações-problema. 

• Reconhecer a importância de hábitos alimentares saudáveis. 

• Avaliar cientificamente hipóteses sobre aquecimento global e suas 

consequências ambientais e sociais. 

• Reconhecer o conceito de pH. 

IV. DESENVOLVIMENTO/RECURSO DIDÁTICO 

Estruturação da mandala (uso de jardineiras ou reutilização de uma caixa d’ água que 

foi inutilizada, da escola) – instrumentos de medidas, calculadora (cálculos da área a ser 

utilizada) elaboração do desenho previamente elaborado em projeto (papel, lápis). 

Livros e computador (internet) para pesquisas técnicas de cultivo. Livros específicos 

sobre espécies de plantas medicinais brasileiras para estudo e pesquisa. 

Preparo do solo para o cultivo (uso de adubo próprio para as variedades). 
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Plantio das variedades (prática com plantio direto das mudas). 

Manutenção diária (irrigação). 

Montagem da cartilha com as espécies medicinais e suas utilidades (papéis, impressora). 

Coleta das plantas para produção de sucos e chás na feira de ciências. Apresentar e 

sistematizar o trabalho na feira de ciências da escola (feira interdisciplinar com o tema: 

Brasil das diversidades). 

V. AVALIAÇÃO: 

 A avaliação será contínua, de maneira a ser analisada todas as etapas de montagem do 

trabalho e manutenção do mesmo. Incluindo a pesquisa das espécies e suas utilidades. 

Será avaliada a prática de campo e o desenvolvimento teórico do tema. 

VI. PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO: 

Oportunidades de recomeçar a prática e correção dos erros por interferência do docente.  

Permitir ao aluno vivenciar a problematização e encarar como desafios, corrigindo –os 

até alcançar o objetivo principal. 

V. BIBLIOGRAFIA 

Matriz de Avaliação Processual: Biologia, Física e Química – Ciências da Natureza / 

Encarte do Professor, 2016. 

Material de Apoio ao Professor – Currículo do Estado de São Paulo – Caderno do 

Professor, Física, Ensino Médio 1ª Série – vol. 1 e 2 – Ed. 2014 – 2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2008/10/462170-veja-as-indicacoes-e-

os-riscos-de-ervas-usadas-para-chas.shtml <acesso dia 07/03/2017>. 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2008/10/462144-cartilha-alerta-para-

uso-excessivo-de-ervas-medicinais.shtml <acesso dia 07/03/2017>. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop/article/viewFile/28791/pdf <acesso dia 

07/03/2017>. 

http://www.ceplamt.org.br/wp-content/uploads/2014/02/pag_1_pag_18-1.pdf <acesso 

dia 07/03/2017>. 

 

Projeto interdisciplinar : biologia, física e química.  

 

 TEMA GERAL: O Brasil das diversidades 

  

TEMA ESPECÍFICO: A diversidade do Reino das plantas e suas utilidades na 

medicina. 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2008/10/462170-veja-as-indicacoes-e-os-riscos-de-ervas-usadas-para-chas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2008/10/462170-veja-as-indicacoes-e-os-riscos-de-ervas-usadas-para-chas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2008/10/462144-cartilha-alerta-para-uso-excessivo-de-ervas-medicinais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2008/10/462144-cartilha-alerta-para-uso-excessivo-de-ervas-medicinais.shtml
http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop/article/viewFile/28791/pdf
http://www.ceplamt.org.br/wp-content/uploads/2014/02/pag_1_pag_18-1.pdf
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Prof ªs Jacqueline Cassimiro Ferreira Terra (Biologia) 

           Danielle (Física e química) 

 

CONSTRUÇÃO DE UMA HORTA DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

I . OBJETIVOS GERAIS 

 

 Fazer com que o aluno, através da iniciação científica , entre em contato com 

grupos/linhas de pesquisa, proporcionando a aprendizagem de técnicas e métodos 

científicos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar crítico e da criatividade 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas da prática. 

 O estudante desenvolverá uma horta de plantas medicinais, como espaço para 

saúde e vivência da descoberta de espécies utilizadas na medicina popular, permitindo a 

difusão desse conhecimento para o tratamento de pequenas enfermidades e o bem da 

sociedade. 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Interdisciplinaridade entre as disciplinas de biologia, física e química. 

• Introduzir o aluno no mundo da ciência e pesquisa buscando a resolução de 

problemas. 

• Desenvolver a horta, em formato mandala, com plantas medicinais, na tentativa 

de promover a correlação entre conhecimento popular e as diversas formas de 

aplicação do conhecimento científico das variedades de plantas com o uso 

comprovadamente curativo. 

III. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

IV. DESENVOLVIMENTO/RECURSO DIDÁTICO 

Estruturação da mandala (uso de jardineiras ou reutilização de uma caixa d’ água que 

foi inutilizada, da escola) – instrumentos de medidas, calculadora (cálculos da área a ser 

utilizada) elaboração do desenho previamente elaborado em projeto (papel, lápis). 

 Livros e computador (internet) para pesquisas técnicas de cultivo. 

 Livros específicos sobre espécies de plantas medicinais brasileiras para estudo e 

pesquisa. 
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 Preparo do solo para o cultivo (uso de adubo próprio para as variedades). 

 Plantio das variedades (prática com plantio direto das mudas). 

 Manutenção diária (irrigação). 

 Montagem da cartilha com as espécies medicinais e suas utilidades (papéis, 

impressora). 

 Coleta das plantas para produção de sucos e chás na feira de ciências. 

 Apresentar e sistematizar o trabalho na feira de ciências da escola (feira 

interdisciplinar com o tema: Brasil das diversidades). 

V. AVALIAÇÃO: 

 A avaliação será contínua, de maneira a ser analisada todas as etapas de 

montagem do trabalho e manutenção do mesmo. Incluindo a pesquisa das espécies e 

suas utilidades. 

Será avaliada a prática de campo e o desenvolvimento teórico do tema. 

VI. PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO: 

 Oportunidades de recomeçar a prática e correção dos erros por interferência do 

docente.  

 Permitir ao aluno vivenciar a problematização e encarar como desafios, 

corrigindo –os até alcançar o objetivo principal. 

 

Projeto Dengue 

 

 

Responsável: Dulce Helena A. Pereira (Vice Diretor da Escola da Família).  

 

Pessoal Envolvido: Direção, professores, alunos e funcionários (comunidade em geral). 

 

Duração: Ano Letivo 

 

I – Caracterização do Problema 

 

 Diagnóstico – Orientações a população quanto aos cuidados de higiene e 

manutenção em  suas residências para evitar focos do mosquito. 
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 Análise de Decisões – serão desenvolvidas várias ações para que os alunos e a 

comunidade mudem suas atividades e se conscientizem de uma vez que a Dengue pode 

matar. 

 

 

II – Proposta Básica – Prevenção à Dengue 

Objetivos: 

• Discutir e encontrar maneiras de acabar com criadouros de mosquitos 

eliminando assim o AEDES AEGYPTI; 

• Procurar se conscientizar da importância da prevenção; 

• Reconhecer os sintomas da doença; 

• Reconhecer que a saúde depende de um ato coletivo; 

• Entender a importância de se fazer a coleta adequada do lixo; 

• Monitorar ações preventivas através de relatórios. 

 

 

Ações: 

• Apresentação da Dengue pelos professores através de panfletos e aulas 

expositivas; 

• Montagem de painel com desenhos de prevenção; 

• Exposição dos trabalhos; 

• Uma vez por semana com uma comissão de dez alunos acompanhados pela 

professora, faz vistoria na escola e nos arredores a procura de criadouros do 

mosquito; Assim como, os alunos farão em suas residências. 

 

III – Recursos 

 Alunos e equipe escolar empenhadas na busca da prevenção. 

 

IV – Benefícios 

 Fazer com que as pessoas (alunos e comunidade) se conscientizem que a 

prevenção é a solução e que a saúde é coletiva. 

 

V – Avaliação 

     . Registro dos resultados das ações da população-alvo através da ficha avaliativa; 

     . Relatório dos educadores envolvidos. 

 

  

 

 

Modelo ficha avaliativa 

 

Dados Pessoais 

Nome: 
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Série:                                                      Turma:                          Período: 

1ª) Cite as informações que aprendeu no Projeto Dengue. 

2ª) Apresentação das observações registradas durante as vistorias. 

a – na escola: 

 

b – nos arredores: 

 

c – em casa: 

 

3ª) O Projeto trouxe mudanças de atitude pessoal? 

(  ) Sim – Quais? 

 

(  ) Não – Por que? 

 

 

 

 

Projeto – Prevenção – Saúde 

 

Responsáveis: Todos os educadores com parceria com o Município (Médicos e 

Enfermeiros) 

 

Público Alvo: Todos os educandos 

 

Duração: Ano Letivo 

 

 

I – Objetivo Geral: 

 Diminuir a vulnerabilidade da população alvo, sensibilizando-a para o seu 

envolvimento no programa de prevenção, valorizando a vida e conquistando a auto 

estima. 

 

II – Caracterização do Problema 

 Diagnóstico: Vulnerabilidade do adolescente aos problemas DST/AIDS, Drogas 

e Sexualidade. 

 Análise e Decisões: Várias ações serão desenvolvidas para que a população alvo 

se conscientize e passe a usar a prevenção das DST/AIDS e drogas. 

 

III – Proposta Básica 

 Objetivos Específicos: 

• Discutir os objetivos do projeto com os educadores envolvidos; 

• Esclarecer a população-alvo da importância do projeto; 

• Fornecer informações sobre DST/AIDS, drogas, sexualidade, etc... 

• Elevar a auto estima da população-alvo; 
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• Envolver a população-alvo no projeto, valorizando a vida. 

IV  -  Estratégia –  

A) Técnicas: 

• Dinâmicas em grupos,leitura e discussão de textos, exibição de filmes e debates. 

• Atividades: todo o projeto será desenvolvido através de dinâmicas, alguns 

vídeos, livros, textos, com a finalidade de despertar e conscientizar o aluno para 

o contexto social que envolve o problema. 

 

Metas: Importância da população-alvo em participar do projeto; trabalhar regras 

e limites; conscientização de saber e ouvir e falar na hora certa; informação, mostrar 

como o adolescente está mais vulnerável aos problemas relacionados a DST/AIDS, 

drogas; leva-los a identificar a sexualidade; mostrar as diferenças anatômicas, os riscos, 

etc. 

 

 B) Recursos: 

• Humano: população-alvo, todos os alunos; 

• Materiais: vídeos, material didático, material para dinâmica, aparelho de som, 

CD, revistas, jornais, espaço físico, aquisição de livretos, preservativos, etc. 

 

V – Orçamento 

Variável – para aquisição de Cds, papel, barbantes, cola, papel pardo, pincel, fita 

crepe, cartolina, papel crepom, balões, sulfite, tesoura, fitas, etc. 

 

VI – Benefícios 

 Conscientização da população-alvo pela valorização da vida. 

 

VII – Fontes de Financiamento 

• Ofícios pedindo material para Secretaria Municipal da Saúde e outros 

envolvidos com a área. 

• APM. 

 

VIII- Avaliação 

     .    Relato experiência da população-alvo no envolvimento com o projeto; 

     .    Relatório dos educadores envolvid 

Projeto Pé no Chão – Saúde  

 

Projeto Brasil das diversidades 

 

Projeto Patrono  

 

 

Atividades Extra Curriculares 
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 Serão efetuadas durante o ano letivo, excursões, viagens, passeios e visitas de 

caráter educativo e recreativo com os alunos, de acordo com o Calendário Escolar e as 

possibilidades e oportunidades com acompanhamento dos docentes e autorizadas pelos 

responsáveis conforme prevê o E.C.A. (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 As atividades previstas tem como objetivo principal a melhoria e qualidade do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

- Possibilidade de eventos 

 

• Visita a Universidades; 

• Visita a Museus. 

• Visita ao Planetário/SP; 

• Visita USP – Ribeirão Preto; 

• Visita UNESP - Araraquara; 

• Visita a Usina de Cana de Açúcar da região; 

 

 

 Cada viagem será programada de acordo com o contexto real dos alunos. 

 Outras atividades como: Campeonatos Esportivos, Palestrar Educativas, 

Campanhas Educativas, Participação em concursos, serão desenvolvidas durante o ano 

letivo sempre visando à melhoria e qualidade de ensino. 

 

IX - PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS QUE 

COMPÕEM A ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Plano de Trabalho Pedagógico 

 

 

 Cada indivíduo não se faz só, mas o grupo se constrói, e é por este 

relacionamento do grupo que precisamos desenvolver um trabalho de crescimento em 

conjunto, formando alunos críticos. Não podemos ter uma escola transmissora de 

conhecimentos somente, pois muitas vezes afastamos os nossos alunos da escola. 

Queremos educar o aluno que consciente de sua condição atual, consiga enxergar 
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mudanças futuras, sendo capaz de tomar decisões com conhecimento de outras opções, 

e não apenas a que a sociedade as vezes apresenta no momento. 

 As relações pedagógicas deverão ser amplamente trabalhadas com os 

professores, visando tomar as ações adequadas às necessidades dos alunos. 

 Deve-se construir uma base sólida para a autonomia, respeitando as questões 

curriculares e fornecendo meios para uma vida participativa dentro da sociedade. Os 

conteúdos deverão ampliar as possibilidades dos alunos dando-lhes novas perspectivas, 

contribuindo sobre tudo para o seu desenvolvimento integral. 

 

Objetivos Gerais 

• Despertar o espírito de equipe através do trabalho coletivo, visando realizar as 

metas propostas; qualidade de ensino e o resgate da escola pública; 

• Desenvolver uma relação social entre escola e comunidade. 

• Desenvolver projetos junto com os docentes para enriquecer o currículo e para 

que haja maior entrosamento interdisciplinar. 

• Estimular, orientar quanto a interdisciplinaridade para uma visão global e 

consciente dos alunos, garantindo assim a articulação entre as diversas áreas de 

conhecimento. 

• Utilizar os indicadores educacionais e os parâmetros curriculares na elaboração e 

na implementação no plano de trabalho da escola. 

• Procurar assessorar e garantir (dentro das possibilidades) a utilização dos 

espaços físicos. 

• Acompanhar, orientar, participar do processo de avaliação e recuperação 

paralela e contínua surgidas no processo ensino-aprendizagem. A recuperação 

não constitui mera repetição dos conteúdos no qual se aplicarão métodos 

diferenciados para atingir os objetivos propostos pelo professor. 

• Organizar as reuniões de ATPC preparando previamente as pautas para uma 

prática eficiente evitando assim os improvisos. 
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• Buscar sempre melhores resultados, observando o desempenho dos alunos e o 

acompanhamento do processo. 

 

Metas prioritárias 

 

 A Curto Prazo – procurar melhorar de forma geral a qualidade do ensino na 

escola incentivando novas estratégias, principalmente através dos Temas Transversais, 

da Interdisciplinaridade e do Desenvolvimento de Projetos. 

 A Médio Prazo – procurar mostrar ao aluno o valor da instituição escolar como 

um dos instrumentos facilitadores para sua inserção na sociedade, mostrando seu 

verdadeiro sentido de formadora, além de informadora. 

 A Longo Prazo – fazer surgir um cidadão crítico, participante e consciente de 

seu papel na melhoria de sua própria vida. 

 

Plano de Trabalho da Direção e Equipe Escolar 

 

 

- Núcleo da Direção: 

 A direção como elo entre os níveis organizacionais superiores e a unidade 

escolar deverá; 

a) Manter um acompanhamento sobre a qualidade de ensino desenvolvido na unidade 

escolar. Numa reflexão conjunta visando avaliar os resultados; 

b) Analisar o equacionamento das situações escolares, buscando novas perspectivas de 

ação; 

c) Trabalhar na construção do cotidiano da escola indo além das trocas de experiências e 

de vivências comuns. 

d) gestão de recursos financeiros: administração transparente dos recursos financeiros 

recebidos com participação ativa da APM e divulgação de balancetes para a 

comunidade escolar. 

e) gestão de pessoas 

f) gestão de resultados / pedagógica 
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Planejamento – Programa Escola da 
Família – 2017 
 

 

O planejamento é a etapa mais importante do 

projeto pedagógico, porque é nela que as 

metas são articuladas às estratégias e ambas 

são ajustadas às possibilidades reais. 

 

 

 
Diretoria de ensino: Sertãozinho.     

E.E. Dr. Mario Lins                                                

Vice – Diretor: DULCE HELENA ANANIAS PEREIRA 

http://acervo.novaescola.org.br/planejamento/
http://acervo.novaescola.org.br/planejamento/
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 JUSTIFICATIVA 

Através deste plano de ação procuramos desenvolver um ambiente 

positivo em relação à violência que assola nossa sociedade e 

despertar diversas habilidades no público da escola. Buscamos dar 

um passo a frente em direção a uma ação de conscientização e 

melhor convivência, enfrentando os problemas e apontando soluções, 

espaço e oportunidade, unindo forças com parcerias, utilizando o 

ambiente educacional de forma criativa. 

 

OBJETIVOS  

-Aumentar o conhecimento que temos da comunidade e também de 

como atraí-la para participar das ações do programa, com atividades 

prazerosas; 

- Facilitar a construção da identidade cultural local e a variação de 

seus habitantes; 

- Integrar família com a escola. 

 

PUBLICO ALVO 
Comunidade local: crianças, jovens, adultos. Famílias, alunos, 

bolsistas, voluntários e gestores. 
 

 

          “PLANEJAMENTO PROGRAMA ESCOLA DA 

FAMÍLIA” 
 

 
JANEIRO 

01 a 15- Férias Docente. 
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21 à 22/01/2017 – Feriado (no site) 

28 à 29/01/2017 - Recepção nas EUs e planejamento 

 

FEVEREIRO 

04 à 05/02/2017 – início das ações do PEF para comunidade. 

11 à 12/02/2017 – Sábado e Domingo – Atividades regulares para a comunidade. 

Acolher a comunidade com um Café da Manhã  e boas vindas para os alunos. 

18 à 19/02/2017 – Sábado e Domingo – Atividades regulares. 

25 à 26/02/2017 – Sábado e Domingo – Carnaval – PEF fechado 

 

MARÇO 

04/03/2017 – Sábado - Campeonato de Futsal masculino – categorias: até 12 anos e 

acima de 13 anos e oficinas regulares.                                                          

05/03/2017 - Domingo – Atividades Regulares ( ping pong e futsal) 

11 à 12/03/2017 - Sábado e Domingo – Atividades regulares do PEF 

17/03/2017 – Sexta-feira – Envio do planejamento das CRs para a coordenação geral. 

(DE – Sertãozinho) 

18 à 19/03/2017 – Sábado e Domingo – Atividades regulares do PEF. 

25 à 26/03/2017 – Sábado e Domingo – Atividade desenvolvida com a comunidade 

referente o tema: “Dia Mundial da Água” 

25/03/2017 – Sábado – Voluntário Caio estará desenvolvendo desenhos com as 

crianças. (A água e sua importância). 

26/03/2017 – Domingo – Voluntário Thiago passará um filme com direito a pipoca 

sobre o Tema água. (conscientização). 

 

ABRIL 

01 à 02/04/2017 - Sábado e Domingo – Atividades regulares do PEF.   

8/04/2017– Sábado – Atividade regulares do PEF - preparação para o Agita Família. 

 ( Convite ao Grêmio Estudantil). 

 09/04/2017 – Domingo –Agita Família. 

Atividades previstas para a realização neste dia: Campeonato de tênis de mesa, Gincana 

com as crianças. Recreação Infantil. Corrida do ovo na colher, pula corda, corrida e 

queimada em equipe. 

15/04/2017- Sábado – Atividades regulares do PEF e e preparação das oficinas para 

Páscoa. Lembrancinhas para Páscoa. 
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16/04/2017- Domingo de Páscoa PEF fechado 

22 a 23/04/2017 –22 à 23/04/2017 – Sábado e Domingo – Atividades regulares e 

preparação para o evento “Um Dia na Escola do Meu Filho” (Convite ao Grêmio 

Estudantil). 

29/04/2017 – Sábado – “Um Dia na Escola do Meu Filho” atividades previstas para este 

dia: Convite aos Pais para um campeonato de Futsal, Vôlei, Tênis de Mesa. 

30/04/2017 – Domingo – Atividades regulares do PEF.Continuidade das Oficinas com o 

Tema Sustentabilidade. Oficinas desenvolvendo as lembrancinhas para o Dia das Mães. 

 

MAIO 

06 à 07/05/2017-  Sábado - Atividades regulares do PEF.   

13/05/2017- Atividade sobre a importância do “Dia do Trabalho” preparação para o 

“Dia do Esquenta” (Campanha do Agasalho). Oficina de enfeites para o Dia das Mães. 

14/05/2017- Domingo – Feriado – Dia das Mães PEF fechado. 

20 a 21/05/2017– Sábado e Domingo – Distribuição dos Agasalhos para a comunidade 

presente na Escola. Evento: Um dia com meu filho na escola: café da manhã e 

atividades. 

27 a 28/05/2017-. Atividades regulares do PEF.   

 

JUNHO 

03 à 04/06/2017- Sábado e Domingo- Conscientização e confecção de painel sobre o 

“Dia Mundial do Meio ambiente”. 

17 à 18/06/2017 Sábado e Domingo – Atividades regulares - Funcionamento dos 

Projetos do PEF. 

24 à 25/06/2017 – Sábado e Domingo -  Funcionamento dos Projetos do PEF. 

 

JULHO 

29 a 13/07/2017–Férias docentes 

15  à 16/07/2017 Sábado e Domingo – Funcionamento dos Projetos do PEF e 

acolhimento a Comunidade. 

 22 à 23/07/2017-Atividades normais dos projetos do PEF e preparação para o mês do 

Folclore. ( Convite ao Grêmio Estudantil para a elaboração de Fantoches) 

 

AGOSTO 

05 à 06/08/2017 -Contação de Histórias sobre Lendas Folclóricas  e atividades 

Regulares e desenvolvimento das oficinas com atividades folclóricas e a participação 

das olimpíadas. 

12/08/2017 – Sábado -  Preparativos e comemoração -  “Dia dos Pais”. 

19 /08/2017 –Sábado – Comemoração do Folclore. 

20/08/2017 – Domingo - Preparação para o Agita Família  e atividades normais. 
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26 à 27/08/2017 Sábado e Domingo - Realização do evento “Agita Família”. ( Convite 

ao Grêmio Estudantil) 

 

SETEMBRO 

02 à 03/09/2017 - Campeonato de “Tênis de Mesa”. 

09 à 10/09/2017- Sábado e Domingo - Atividades normais dos projetos do PEF. 

16 à  e 17/09/2017- Ação Social e Cidadania. 

23 à 24/09/2017-Atividades regulares e preparação para o Dia Internacional do Idoso. 

Preparação para o “Dia Nacional do Trânsito”  

30/09/2017 – Sábado – Atividades regulares do PEF.  

 

OUTUBRO 

01 /10/2017 – Domingo – Dia Internacional do Idoso. 

 07/10/2017- Sábado - Evento: Um dia com meu filho na escola: café da manhã e 

atividades.  

14 à  e 15/010/2017- Sábado e Domingo - Dinâmicas sobre prevenção do  “Câncer de 

Mama” Oficina com o tema. 

21 à 22/010/2017- Sábado e Domingo - Atividades Regulares e Desenvolvendo a 

oficina Cantinho da Prevenção “Educação em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva”. 

29 e 30- Sábado e Domingo - Funcionamento dos Projetos do PEF e encerramento do 

Outubro Rosa. 

 

NOVEMBRO 

 04 à   05/11/2017- Funcionamento dos Projetos do PEF ,cantinho da prevenção. 

“Novembro Azul” conscientização. 

11/11/2017 – Sábado - Continuação do Novembro Azul e atividades do PEF. Cine 

Pipoca abordando o tema. 

12/11/2017- Domingo - Músicas e comidas típicas das Diversidades  Étnico-Racial. 

18 à 19/11/2017- Sábado e Domingo - Confecção do painel e Dinâmicas sobre o “Dia 

Mundial do Combate a “AIDS”.  Confecção de lembrancinhas de Natal. 

 

DEZEMBRO   

02/12/2017- Sábado - Atividades do PEF. “Dia Mundial da Luta Contra AIDS “(data 

oficial 01/12/2017).Conscientizar a população sobre o Trabalho Voluntário e 

Funcionamento dos Projetos do PEF. 

03/12/2017- Domingo – “Dia Nacional do Combate ao Mosquito Aedes 

Aegypti”.Varredura  na escola .  

09 à 10/12 – Sábado e Domingo –Campeonatos de Tênis de Mesa, Futebal, com 

entrega de medalhas. 

16/12/2017 – Sábado -  Confraternização com a comunidade escolar e com os 

universitários. 

17/12/2017 – Domingo – Atividades regulares do PEF até 12h. Confraternização Vice-

Diretor, Universitários e Voluntário.  
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XI - Equipe Escolar: 

 Para se dar um melhor acompanhamento da Proposta Educacional, a Equipe 

Escolar deverá conduzir para: 

a) Propiciar um ambiente cordial e afetivo de vínculos que possibilite a cada um o 

resgate de suas identidades profissionais e até pessoais em função da confiança mútua. 

Sendo assim, os participantes do grupo se sentirão mais seguros e poderão realizar um 

trabalho mais concreto como: 

• Acompanhar os avanços do grupo; 

• Diagnosticar falhas; 

• Fomentar as discussões com materiais e textos; 

• Levantar dados; 

• Identificar problemas; 

• Propor soluções 

• Registrar todos os dados considerados relevantes e necessários à proposta 

educacional. 

 

 Todo plano de coordenação, acompanhamento e avaliação da direção ocorrerá 

através de reuniões que envolvem a Direção e os outros profissionais engajados na 

realização do projeto educacional. 

 Assim a Direção coordena e avalia o trabalho da equipe administrativa, equipe 

técnico-pedagógica, do corpo docente e discente. A Direção informa, acompanha e 

avalia o processo educacional junto com o Conselho de Escola (representado por 

docentes, discentes e comunidade) em reuniões bimestrais, conforme calendário. 

 O núcleo administrativo e o núcleo operacional da U.E. propõe se a desenvolver 

um trabalho visando obter um resultado satisfatório, executando as funções citadas no 

regimento escolar. 
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 Todos os envolvidos com a escola poderão emitir  suas opiniões através de um 

conselho e de maneira democrática chegar aos melhores caminhos para um bom 

relacionamento junto a proposta educacional. 

 

 

- Núcleo Administrativo 

 Núcleo Administrativo terá a função de dar apoio ao processo educacional, 

auxiliando a direção nas atividades relativas: 

I – Matrículas: são feitas de acordo com o cronograma que a S.E. publica no DOE, 

mediante o cronograma, a unidade escolar elabora outro dentro da realidade da mesma, 

facilitando assim para os pais e também para a secretaria da U.E. pois dentro do prazo 

estabelecido, faz-se uma subdivisão com relação às áreas e séries. 

II – Transferências Expedidas: de acordo com o pedido de pais ou responsáveis, se 

menor, ou do interessado, se maior, as transferências são expedidas no ato, em forma de 

declaração e dentro de 30 dias, expede-se o histórico escolar. Todas as transferências 

expedidas são requisitadas em livro próprio para um maior controle. 

III – Transferências Recebidas: os alunos por transferências são recebidos de acordo 

com a chegada e na condição de termos a vaga na série solicitada. 

IV – Adaptação: ao recebermos um aluno transferido de outra U.E. verificamos a grade 

já cursada pelo aluno e comparamos com nossa vigência. Constatado algumas 

defasagens ou falta de alguma disciplina, orienta-se e tomar se as providências para que 

o aluno faça adaptação da disciplina faltante. Sempre, de acordo com a legislação 

adequada, orienta-se sobre a forma que se procede a adaptação. No caso de defasagem 

de carga horária, os alunos são submetidos a complementação da mesma, quando 

possível cursando em horário diverso, quando não, em forma de trabalhos. 

V – Escrituração Escolar: Cabe a secretaria da U.E. a elaboração da escrituração 

escolar que, se bem organizada, consegue dentro dos prazos estabelecidos, a realização 

de todas as tarefas que são destinadas. 

 Dentre as tarefas podemos citar: organização e atualização de prontuários e 

documentos de alunos, procurando manter registro sempre em dia; expedição de 
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diploma, históricos e certificados, elaboração de atas de reuniões, atas finais, horários de 

professores, editais dos assuntos necessários, elaboração do livro ponto do QM e QAE e 

verificação da frequência dos mesmos. 

VI – Prontuários:  

1- Alunos – o aluno ao ser matriculado recebe um número, o RM, que será anotado no 

seu prontuário. 

 Dentro deste prontuário deverá conter os seguintes documentos: xérox da 

certidão de nascimento; xérox do RG; se tiver, histórico de outra U.E. no caso de 

transferências, declaração de trabalho e demais documentos que, no decorrer da vida do 

estudante, venha ser elaborado para a regularização da vida escolar do aluno. Estes 

prontuários são arquivados em ordem numérica e como guia, temos um arquivo de 

fichas remissivas em ordem alfabética. 

2- Professores – os prontuários dos professores são arquivados por categoria funcional e 

em ordem alfabética. Geralmente nos prontuários deve conter: documentos pessoais, 

portaria de admissão ou de dispensa, título de nomeação, apostilas e títulos, declaração, 

modelos DRHV, publicação de DOE, AAFF, documentos de contagem de tempo, 

portarias designação e ou cessação, guias de licença saúde, documentos de remoção, 

documentos de concessão de salário família, cópias de ofícios e atestados, cópias de 

requerimentos e informações. 

3- Funcionários – os prontuários dos funcionários também são arquivados em ordem 

alfabética e neles, geralmente devem conter os mesmos documentos já citados no 

prontuário dos professores. 

VII – Registro e controle de bens patrimoniais 

VIII – Registro e controle de recursos financeiros 

 

 

XII - Plano Anual de Trabalho da APM 

 

 

I – Diagnóstico da Situação 
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• Finalidade do APM 

✓ Melhoria do Ensino, integrando a família-escola-comunidade. 

✓ Recursos: 

✓ Recursos humanos – Pais, mestres, alunos maiores, funcionários da escola e 

comunidade. 

✓ Recursos financeiros – verbas recebidas através de Convênio com a F.D.E. e 

F.N.D.E./MEC 

 

II – Objetivos 

 Priorizar a assistência ao escolar na aplicação de recursos mobilizando os 

recursos humanos, materiais e financeiros para auxiliar a escola, promovendo condições 

que permitam: 

• Auxiliar o aluno carente; 

• O zelo pelo patrimônio; 

• O desenvolvimento de atividades culturais e de lazer para jovens e adultos; 

• Sensibilizar a população em relação à importância da integração Escola-

Comunidade. 

• Promover ações sociais com o objetivo de levantar recursos financeiros para 

atendimento das demandas administrativas e pedagógicas cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

XIII - Quadro Demonstrativo 

 

 

 
Vida Escolar 

 
Ensino Médio 2017 

Situação 

Aluno 

 Diurno Noturno 

1ª Série A 2ª Série A 3ª Série A 2ª Série B 3ª Série B 

Admitidos até 

28/04/2017 
29 

20 
17 09 11 

Afastados por 

transf. até 

28/04/2017 

03 

 

02 

 

00 00 01 

Afastados por 00  00 00 00 
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abandono após 

31/03/2017 

00 

Total 32 22 17 09 12 

 

 

Demonstrativo da Capacidade Física e Organização das Classes 

 

Tarde  Noite 

Horário 13:00 às 18:20  Horário 19:00 às 23:00 

Série Turma Modalidade 
Nº 

Alunos 

 
Série Turma Modalidade 

Nº 

Alunos 

1º A E. Médio 32  2º B E. Médio 09 

2º A E. Médio 22  3º B E. Médio 12 

3º A    E. Médio     17      

Total nº Classes = 03  Total nº Classes = 02 

         

Total Geral 
Alunos 92  

Data Base: 29/04/2017 
Classes 05  

 

 

E.E. “Dr. Mário Lins” 

 

 

Horário de Aulas – Vespertino - 2017  

Série 1ªA 2ªA 3ªA 

SEGUNDA 

FEIRA 

Filosofia Matemática Português  

Filosofia Matemática Português 

Matemática Português Filosofia 

Matemática Português Geografia 

Português História Matemática 

Português História Matemática 

TERÇA 

FEIRA 

História Química Biologia 

História Química Biologia 

Química Biologia Matemática 

Química Biologia Matemática 

Biologia Matemática Quimíca 

Biologia Matemática Química 

QUARTA 

FEIRA 

Matemática Educação Física Geografia 

Geografia Arte Educação Física 

Inglês Filosofia Educação Física 

Inglês Educação Física Filosofia 

Educação Física Física Português 
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Educação Física Português Física 

QUINTA 

FEIRA 

Matemática Física História 

Matemática  Português História 

Geografia Português Matemática 

Física Matemática Português 

Física Geografia Português 

Português Geografia Física 

SEXTA 

FEIRA 

Sociologia Filosofia Inglês 

Sociologia Arte Inglês  

Português Sociologia Arte 

Português Sociologia Arte 

Arte Inglês Sociologia 

Arte Inglês Sociologia 

 

 

 

E.E. “Dr. Mário Lins” 

 

Horário de Aulas – Noturno - 2017 

Série 2ª B 3ªB 

SEGUNDA 

FEIRA 

Matemática Geografia 

Filosofia Matemática 

Filosofia Matemática 

Geografia Filosofia 

Geografia Filosofia 

TERÇA 

FEIRA 

Matemática Inglês  

Português Matemática 

Português Matemática 

Matemática Português 

Matemática Português 

QUARTA 

FEIRA 

Biologia Física 

Biologia Português 

Inglês  Física 

Física Biologia 

Física Biologia 

QUINTA 

FEIRA 

Química Inglês 

Inglês História 

Química História 

História Química 

História Química 

SEXTA 

FEIRA 

Sociologia Português 

Arte Sociologia 
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Arte Sociologia 

Português Arte 

Português Arte 

 

 

 

 

Horário de aulas Tarde                           Horário de aulas Noite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoal Técnico e Administrativo 

 

Nº Nome RG Função 
Nível 

Escolaridade 
Horário 

01 Ederlei Carlos de 

Oliveira 

25.712.414-

7 

Vice-Diretor Superior 

Completo 

Seg á Qui: 14:00 às 

18:00 e 19:00 às 23:00 

Sex: 07:00 às 12:00 e 

13: às 16:00 

 

 

 

 

02 

 

 

 

Dulce Helena 

Ananias Pereira 

 

 

 

22.441.188-

3 

 

 

 

Vice-

Diretora 

 

 

  

 

Superior 

Completo 

Sáb/Dom: 08:00 às 

12:00 e 13:00 às 17:00 

Seg/Sex: 15:30 às 

19:30 

Ter/Qua: 13:30 às 

19:30 

Sex: 08:00 às 12:00 

Qui : Folga 

03   Sandra Passarelli 

Alves Carneiro 

24.436.372-

2 

Agente de 

Organização 

Escolar 

Superior  

Completo 

Seg e Sex: 14:00 às 

18:00 e 19:00 às 23:00 

Ter/Qua/Qui: 12:00 

às 17:00 e 18:00 às 

21:00 

04 Vaneti Pereira 

Lima 

20.406.757-

1 

Agente de 

Organização 

Escolar 

Ensino Médio 

Completo 

Seg/Qua/Qui: 12:00 

às 17:00 e 18:00 às 

21:00 às 23:00 

Ter/Sex: 14:00 às 

13:00 às 13:50 1ª Aula 

13:50 às 14:40 2ª Aula 

14:40 às 15:30 3ª Aula 

Intervalo Intervalo 

15:50 às 16:40 4ª Aula 

16:40 às 17:30 5ª Aula 

17:30 às 18:20 6ª Aula 

19:00 às 19:45 1ª Aula 

19:45 às 20:30 2ª Aula 

20:30 às 21:15 3ª Aula 

Intervalo Intervalo 

21:30 às 22:15 4ª Aula 

22:15 às 23:00 5ª Aula 
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18:00 e 19:00 às 23:00 

05 Márcia Regina 

Ferranti Alves de 

Morais 

19.356.244 Agente de 

Organização 

Escolar 

Ensino Médio 

Completo 

Seg/Ter/Sex: 12:00 às 

17:00 e 18:00 às 21:00 

 

Pessoal Docente PEB II Efetivos 

 

Nº Nome RG 

Licenciatura 

e 

Habilitações 

Componente 

Curricular 

01 Roselaine Saran Fiacadori 6.454.925-2 Matemática Matemática 

02 Samuel Rodrigues Pinto 32.743.410-7 Letras Português/Inglês 

03 Arlete Aparecida Mantoani 26.210.680-6 História Hist/Soc/Geo 

04 
Jacqueline Cassimiro Ferreira 

Terra 
41.699.821-5 Biologia Biologia 

05 
Danielle Trindade da Silva 

Ramos 
46.227.697-1 Química Química/Física 

06 Tiago Barban Zucoloto 27.512.495-2 Geografia Geografia 

07 Jéssica Aparecida dos Santos 40.205.205-5 Arte Arte 

 

Obs:   Número 06 readaptado  

 

 

 

Pessoal Docente PEB II OFAS 

 

Nº Nome RG 
Licenciatura e 

Habilitações 

Componente 

Curricular 

01 
Lourdes de Oliveira 

Silva 
18.604.664-9 Filosofia Filosofia 

02 
Vanessa Cristina 

Rodrigues Figueiredo 
24.154.589-4 Letras Letras 

03 
Joselita Almeida 

Novais 
5.718.107-X Matemática Matemática 

04 
Maria Estela 

Sant’Anna 
19.469.163-9 Geografia Geografia 

05 
José Osvaldo 

Garavini 
7.567.150-5 Educação Física Educação Física 
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Obs:  Número  02 afastada para coordenação 

 

XIV - GRÊMIO ESTUDANTIL  

 

 Função Nome RG. 

Coordenador Geral Paola Fernanda Borela 59.549.248-4 

Suplente Ebeusa Rodrigues 58.508.636-9 

Coordenador Social Beatriz dos Santos  58.045.031-4 

Suplente Ana Júlia C. da Silva 37.136.297-0 

Coordenador 

Financeiro 

Natália Rafael 59.657.687-7 

Suplente   Thamires Domingues 56.815.920-2 

Coordenador  de 

Cultura 

Paulina Souza 59.789.104-7 

Suplente  Maria Eduarda Queiroz da Silva 59.263.920-4 

Coordenador  de 

Relações 

Acadêmicas 

João Vitor André Freitas 52.565.651-0 

Suplente João Victor Pavan da Cunha 55.341.598-0 

Coordenador de 

Esportes 

Samuel Valêncio Pereira       54.901.206-0 

Suplente Mayara Sayumi Oyano 59.177.153-1 

Coordenador de 

Comunicação 

Laura Castro Ferreira 50.897.349-1 

 

 

XV - Composição da Associação de Pais e Mestres 

 

Conselho Deliberativo 

 

Presidente: Ederlei Carlos de Oliveira 

 

Pais: Jacira da Silva Bernardino 

         Neilton Antônio de Oliveira 

         Alexandro Antonio Aparecido Ferreira Silva Nagy 

         Célia Regina Teixeira 

 

Alunos: Vitória Cardoso da Silva 

 

Professores: Marcos Antonio Barbosa 

                    Adriana Pereira Gerosa 

                    Roselaine Saran Fiacadori  
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Funcionários: Sandra Passarelli Alves Carneiro 

                       Vaneti Pereira Lima 

                       Tânia Aparecida Valêncio Pagani  

 

Diretor Executivo: Danielle Trindade da Silva 

 

Vice Diretor Executivo: Jacqueline Cassimiro Ferreira Terra 

 

Diretor Financeiro: Antonio Oyano 

 

Vice Diretor Financeiro: Raquel Gonçalves de Oliveira Diniz 

 

Secretária: Dulce Helena Ananias Pereira 

 

Diretor Cultural: Jéssica Aparecida dos Santos 

 

Diretor de Esportes: Luciane Magna Mimo Felix 

 

Diretor Social e de Patrimônio: Arlete Aparecida Mantoani 

 

Conselho Fiscal: Ana Maria Ferreira Leme 

 

Pais: Giuliano Germano da Silva 

 

Funcionária: Sandra Passarelli Alves Carneiro 

 

 

 

XVI - Composição do Conselho de Escola 

  

 Face ao resultado da eleição realizada no dia 15/03, conforme consignado em 

ata, o Conselho da E.E. “Dr. Mário Lins” para o corrente ano, apresenta a seguinte 

composição: 

 

Presidente: Ederlei Carlos de Oliveira  

 

1º Secretário: Samuel Rodrigues Pinto 

2º Secretário: Jéssica Aparecida dos Santos 

 

Comissão de articulação Pedagógica: 

Conselheiros: Dulce Helena Ananias Pereira 

                        Vaneti Pereira Lima 

                        Jacira da Silva Bernardino 
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Comissão de Execução Financeira: 

Tesoureiro: Roselaine Saran Fiacadori 

Conselheiros: Neilton Antonio de Oliveira 

                        Sandra Passarelli Alves Carneiro 

                        Natalia Aparecida Rafael 

 

Conselho Fiscal:  

Conselheiro: Arlete Aparecida Mantoani 

                      Márcia R.F. Alves Morais 

                      Vitória Cardoso da Silva 

  

Suplentes: Danielle Trindade da Silva 

                   Raquel Gonçalves de Oliveira Diniz 

                   Mayara Sayuri do Nascimento Oyano 
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XVII - Calendário Escolar 
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Manutenção 
Material de limpeza e higiene; pequenos carretos, artigos de papelaria e correio, 
consertos, pequenos reparos no prédio, chaveiro, manutenção nos bebedouros, 
limpeza geral da caixa d’água, carpinagem, manutenção dos extintores. 
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Procedimentos para acompanhamento e avaliação 

 

Regimento Escolar: Art. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


