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1  HISTÓRIA 

Organizada como educandário particular, em 1936, recebendo o nome de 

Ginásio Municipal Brasileiro. Após a fundação da Sociedade Educacional Caçapavana 

em 1938, iniciou-se a campanha de construção da sede própria com lançamento da 

pedra fundamental, no local conhecido como Forte da Lagoa, onde atualmente 

encontra-se instalada.  

No decorrer de sua existência recebeu diferentes denominações: Ginásio 

Municipal Caçapavano, em 1939; Escola Nossa Senhora da Assunção em 1951, em 

homenagem a padroeira do município de Caçapava do Sul; Ginásio Nossa Senhora da 

Assunção em 1952, ano que pela primeira vez são realizados os exames de admissão 

para o ginásio e ocorreu a encampação pelo estado. 

Após ampliar seu nível de atuação, em 1965 quando passa a oferecer o curso 

científico passa, em 1981, a denominar-se Escola Estadual de 1º e 2º graus Nossa 

Senhora da Assunção e em 2000, com a reformulação do curso passa a receber a 

denominação atual: Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora da Assunção. 

             

            Figura 1 - Antigo Prédio da Escola                               Figura 2  - Corpo Docente 1979 

 

      

  Figura 3 - Balizas da Banda Marcial 1984             Figura 4 - Concluintes do Ensino Médio da 

década de 1990 

 

 

2 LOCALIZAÇÃO 
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A Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora da Assunção está 

localizada na zona urbana de Caçapava do Sul, localiza-se na região central da 

cidade, na Av. Coronel Coriolano de Castro, 1054, sendo sua área também delimitada 

pelas ruas General Neto, Felix da Cunha e Bento Gonçalves , atende estudantes de 

diversas regiões do município, inclusive rural.  

 

Figura 5 - Vista aérea da cidade de Caçapava do Sul – RS 

 

Figura 6 - Prédio atual onde funciona a Escola 
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3 FILOSOFIA DA ESCOLA 

 Cidadãos autônomos e critico capazes de atuar com ética e responsabilidade. 

 

4 ORGANIZAÇÃO 

 4.1 Modalidades de ensino ofertadas são as séries finais do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 

 
 

 Manhã Tarde Noite 

 
 
 

Ensino 
Fundamental 

 6o ano 
(02 turmas) 

 

 7o ano 
(03 turmas) 

 

 8o ano 
(02 turmas) 

 

 8a série 
(02 turmas) 

 

 
 
 

Ensino Médio 

1º ano 
(04 turmas) 

 1º ano 
(01 turma) 

2º ano 
(04 turmas) 

 

 2º ano 
(01 turma) 

 

3º ano 
(02 turmas) 

 3 º ano 
(01 turma) 

 
 
 

EJA 

  T 7 
( 02 turmas) 

  T 8 
(02 turmas) 

  T 9 
(02 turmas) 

 

4.2 Objetivos gerais da escola 

 Promover condições para que o educando construa conhecimentos que 

favorecem o processo de desenvolvimento global e harmônico de suas 

potencialidades a fim de que se qualifique para o exercício consciente, critico, criativo 

e responsável. 
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4.3 Processo de seleção de conteúdos  

O processo de seleção dos conteúdos dar-se-á a partir da realidade 

vivenciada, considerando-se que o trabalho de sala de aula é um processo de 

interação interdisciplinar e a escola deve formar o homem para a sociedade 

emergente. Os conteúdos devem ser selecionados, pois à luz da época em que sejam 

contemporaneizados possibilitando que a construção do conhecimento leve a 

aprendizagem para além das fronteiras da escola e o exercício da atuação do cidadão. 

4.4 Critérios de avaliação 

 Educandos: utilização das aprendizagens efetivadas no cotidiano de suas 

vidas, dentro e fora da escola. Postura evidenciada, observável e reveladora de uma 

mudança substancial, relacionada à totalidade do sujeito, do objeto e do contexto do 

conhecimento. Transformação que inclui o educando favorecendo seu 

comprometimento e participação mais consciente, responsável e eficaz no processo 

de formação da autonomia e do exercício da cidadania. Na medida em que o 

desempenho do aluno for sendo observado deve ser registrado, discutido e 

interpretado, para que de fato a avaliação seja diagnóstica, investigadora e 

emancipatória. 

5 INFRAESTRUTURA  

 Sua estrutura física é composta por quinze salas de aula, uma biblioteca, um 

refeitório, dois banheiros para professores e cinco para alunos, sala de informática 

com vinte computadores e uma impressora, sala multimídia, de direção, supervisão e 

orientação escolar, um laboratório de ciências, salão de atos, ginásio poliesportivo e 

duas quadras de esportes. Oferece alguns recursos de acessibilidade como, por 

exemplo, rampas de acesso para cadeirantes. 

5.1 Biblioteca  

A biblioteca escolar como apoio à aprendizagem tem por finalidade contribuir 

ativamente com a educação, trabalhando de forma integrada com os professores e os 

alunos, disponibilizando o material necessário para o enriquecimento do currículo 

escolar. Agrega também como finalidade difundir a informação como cultura e 

oportunizar o acesso a todas as formas de registro e meios de divulgação do 

conhecimento: livros, documentos, jornais, revistas, dentre outros, com vista à 
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pesquisa, a produção textual crítica e ao prazer da leitura, de forma dinâmica, criativa, 

viva e envolvente. 

 

Figura 7 - Biblioteca 

 

5.2 Laboratórios de Ciências da Natureza  

 São espaços que promovem atividades praticas estimuladoras do 

desenvolvimento da criatividade, da curiosidade e da capacidade de refletir 

criticamente, despertando no aluno o interesse em conhecer a ciência e em aprendê-la 

através da vivencia de situações. São locais para a realização de experimentos no 

qual o aluno observa e manuseia a ocorrência de fenômenos específicos, 

oportunizando a construção de conceitos a partir da realidade concreta, observando 

conteúdo e contexto. 

 As atividades nos laboratórios devem incentivar o aluno a conhecer, entender e 

aprender a aplicar a teoria na pratica, dominando as ferramentas e as técnicas 

utilizadas em pesquisa cientifica: aprender a observar cientificamente, interpretar e 

analisar experimentos, através da objetividade, precisão, confiança, perseverança, 

satisfação e responsabilidade. 
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Figura 8 – Laboratório de ciências da natureza  

 

5.3 Laboratório de informática 

 É o espaço no qual a tecnologia é utilizada como instrumento de apoio ás 

áreas do conhecimento e seus componentes curriculares, bem como a preparação dos 

alunos para uma sociedade informatizada não como circunscrita ao equipamento 

como apenas uma ferramenta. O computador deve estar inserido em atividades 

essenciais. Nesse sentido, a informática na escola passa a ser parte da resposta a 

questões ligadas à cidadania, buscando a compreensão do conhecimento como um 

todo integrado, a construção de uma cosmo visão que permita a percepção totalizante 

da realidade.  

Tem por objetivo que o aluno aprenda utilizando as tecnologias como 

ferramentas que o apoiem no processo de reflexão  e de construção do conhecimento, 

como estratégia cognitiva de aprendizagem. 

 

 

 

6 FUNCIONAMENTO  
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6.1 Corpo Docente 

           Atualmente a escola é administrada pela professora Mara Lúcia Paz Nunes, 

Diretora e por Milene Ferreira Miletto, Viviane Correa Rosa e Luiz Henrique Leão Dias 

respectivamente vice-diretores dos turnos da manhã, tarde e noite. A supervisão 

pedagógica é desempenhada pelas especialistas: Tatiana Tavares Leão, Joine 

Oliveira Veloso e Venice Salerno Tondo e a orientação educacional é atendida, 

também pelas especialistas Silvia Helena Oliveira e Liane Filipini Cruz, com o total de 

52 professores na escola.  

6.2 Corpo Discente  

Possuindo cerca de 950 alunos, regularmente matriculados nos cursos de 

Ensino Fundamental e Médio e Educação de Jovens e Adultos de Ensino Médio, num 

total de 28 turmas distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite. 

6.3 Funcionários  

Possui 19 funcionários desenvolvendo o trabalho juntamente com os 

professores. 

7 PROBLEMAS NA ESCOLA 

 Falta bibliotecária;  

 Laboratório de informática não funciona, pois o MEC não terminou a 

instalação; 

 Algumas salas de aula têm problemas na parte elétrica e goteiras. 

7.1 Solução para os problemas da escola 

 A solução seria o termino das reformas tanto na parte elétrica para que 

assim possam ser utilizadas essas salas de aulas, e a contratação de uma 

bibliotecária, pois a biblioteca é bem equipada. 

 

8 ASPECTOS POSITIVOS DA ESCOLA 

 Ginásio  

 Biblioteca é bem equipada 

 Professores tem formação na área que atuam. 
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Referências  

Projeto político pedagógico da Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora Da 

Assunção. 

 

 

 


