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1. INDROTUÇÃO 

Este dossiê tem por objetivo compilar informações sobre a Escola 

Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora do Patrocínio e suas transformações 

ao longo do tempo, sua importância para a comunidade, análise de suas 

características arquitetônicas e de suas condições físicas atuais, registros 

fotográficos juntando o material necessário para a formação do dossiê. 

A Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora do Patrocínio, é 

uma escola tradicional fundada em 1939, pelo padre Antônio Paul, natural da 

Alemanha, que veio para Dom Pedrito devido à solicitação de superiores da 

Congregação, já que havia falta de sacerdotes brasileiros que pudessem suprir 

as necessidades das Paróquias. O padre então começou um movimento para a 

fundação de um Ginásio Municipal que recebeu o nome Ginásio Nossa 

Senhora do Patrocínio. 

1.1  APRESENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ESCOLA 

Corpo Docente: 

Alexandrina Perez Simões 

Angela da Silva Freire 

Carmem Giovana Dias Martins 

Catlen Barbosa de Freitas 

Celiane Royes Leal 

Cledi Correa Correia 

Deyse dos Santos Bittencurt 

Élida Mello Ferreira 

Geisebel Honório 

Gerty Lucas de Macedo 

Gisele Cassol Machado 

Janaina da Cunha Antunes 

Joel Dimas Silva de Freitas 

Jussara Cristina Pereira Bálsamo 

Laire Freire Xavier 

Laíz Frantz de Faria 
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Leticia Velasquez Gomes 

Lisandra de Moura Umpierre 

Luiz Fernando Vianna de Vargas 

Márcia Garcez de Ávila 

Maria Helena Piamolini 

Maria Jurandi da Silva Peçanha 

Marlene de Leon Prati 

Michele Capuano Irigaray 

Patrício Jardim Antunes 

Paulo Cezar dos Santos Chagas 

Ronaldo Luiz Ferreira de Souza 

Rosimeri Correa Bellinazo 

Sandra Luciane Machado Lopes 

Sandra Regina Rossato Costa 

Silvana Camponogara Cabrera 

Tarcísio Froner Lobell 

Tavane Soares de Moraes Cortes 

Vanessa Boeck de Mateo 

Vinícius Rosa Neto 

 

 Manutenção e Infraestrutura- Serventes 

 

Elvira Maracy Gravana Rodrigues 

Flora Chibiaque Barreto 

Gilberto Brinhol Carrion 

Jose Valdir Silva Alborghette 

Nilsa Mara Brinhol Carrion 
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Pascoal Melo Portilho 

Zuleica Ferreira 

 

 Manutenção e Infraestrutura - merendeiras 

Eleuza Menna Leal 

Maria de Lurdes Guedes Herardt 

Lorelei Avila Melo 

 

 Interação com o Educando - Monitoras 

Carmem Helena Pignonis Montiel 

Daniela Mello Garcia 

 

 Administração Escolar- Secretários 

Giane Inêz da Silveira Nuñez 

Giovane Perez Duarte 

Maria Juvelina Correa Martins 

Edson Rodrigues Leal 

 

 Auxiliar na Secretaria 

Carlos Alberto Melleu de Melleu 

Wilson Dejair dos Santos Rodrigues 

 

 

 Assistente Financeiro 

Elenise Loreto Schardong 

 

 Supervisão Escolar- supervisão geral 
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Cristina Maristela Machado Gomes 

Rosa Maria Pinheiro Rodrigues Melo 

 

 Orientador Educacional- SOE 

Maria Luciana Alves Simões (manhã/ tarde) 

Carmen Sílvia Barcellos Bellinaso (noite) 

 

 Professor com Delimitação de Função 

Zoila Maria Bueno Matins - auxiliar de supervisão e biblioteca 

Regina Silveira da Costa Sanches - biblioteca 

 

 Supervisora Área Técnica 

Vera Lúcia Farias Alves 

 

 Equipe Diretiva 

Diretora: Santa Irene Laus Abreu 

Vice-diretora turno da manhã: Deyse dos Santos Bittencourt 

Vice-diretora turno da tarde: Daise Helena Madruga da Cruz 

Vice-diretora turno da noite: Isolda Maria Gomes Rosa Guedes 

 

 Laboratório de Informática 

Inácio Machado Freire 

 

1.2 INTEGRANTES DO CPM DA ESCOLA 

O Circulo de Pais e Mestres tem como finalidade aproximar a família, 

escola e comunidade, unindo esforços para a realização dos objetivos que a 

escola se propõe. 

 Diretora Presidente: Deyse dos Santos Bittencourt 
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 Vice Presidente: Daise Helena Madruga da Cruz 

 

 1º Tesoureira: Elenise Loreto Schardong 

 

 2º Tesoureira: Cristina Maristela Machado Gomes 

 

 1º Secretária: Isolda Maria Gomes Rosa Guedes 

 

 2º Secretária: Maria Luciana Alves Simões 

 

 Conselho Fiscal: Santa Irene Laus Abreu 

   Sandra Luciane Machado Lopes 

   Lisandra de Moura Umpierre 

               Jordana Gehrke 

 Suplentes: Celiane Leal Fagundes 

                   Francielly Langbecker 

 

1.3. INTEGRANTES DO CONSELHO ESCOLAR 

Segmento Professores:  

Sandra Costa  

Santa Irene 

Tavane Cortes 

Carmem Giovana 

Élida Ferreira 

Marlene Prati 

Segmento Funcionários: 

Pascoal Portilho 

Flora Chibiaque 

 

Segmento Pais: 
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Cleidi Piecha 

Rose Piecha 

 

Segmento alunos: 

Jéssica Piecha 

Bruna Oliveira 

Augusta Rufino 

Victória Prati 

 

 

2. HISTÓRICO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO 

A origem da Escola de Ensino Médio Nossa Senhora do Patrocínio, 

remonta ao ano de 1939, devido à preocupação pela falta de um 

estabelecimento de segundo grau para a formação da juventude pobre. A 

prefeitura cedeu uma casa situada nas proximidades do centro da cidade, 

iniciou-se então um movimento para a fundação do Ginásio Municipal, que 

recebeu o nome de Ginásio Municipal Nossa Senhora do Patrocínio, mas a 

intenção era torná-lo um Ginásio Estadual para que ficasse totalmente gratuito 

a todos, e que o governo Estadual pagasse as despesas para o funcionamento 

do Ginásio. 

A casa cedida pela prefeitura era insalubre e não se adequava as 

exigências do Estado. Como os padres tinham um grande terreno, localizado 

na Rua José Bonifácio, foi pedido que a Congregação o doasse para a 

construção do Ginásio, e em 1947 foi lançada a pedra fundamental para o 

início da construção. Depois de pronto, foi entregue ao Estado, terreno e casa, 

com a condição de que fosse reconhecido como Ginásio Estadual, com todos 

os seus direitos, sendo que a única exigência do governo foi a de aceitar 

meninas também. O Ginásio teve o Padre Antônio Paul sempre como Diretor, e 

este também foi professor quando necessário, até sua aposentadoria. 

3. DESENVOLVIMENTO 

A Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora do Patrocínio foi 

fundada pelo Padre Antônio Paul, que começou um movimento para a 

fundação do Ginásio Municipal. A intenção do Padre era torná-lo o quanto 

antes um Ginásio Estadual, para que ficasse totalmente gratuito para todos os 

alunos e alunas e que o Governo Estadual pagasse as despesas para o 
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funcionamento do Ginásio, como pagamento do salário dos professores, 

funcionários e material necessário para as aulas. Em Março de 1959 foi então o 

Ginásio encampado pelo Governo Estadual e o Padre Antônio Paul foi seu 

primeiro diretor até 1968, quando pediu exoneração do seu cargo. 

Após sua exoneração, a prof.ª Ida Maciel Bueno ficou como responsável 

pela direção. 

Nos últimos tempos, a direção deste educandário ficou a cargo do prof. 

Gari Severo Viana, que veio à óbito em novembro de 2013, ficando a prof.ª 

Santa Irene Laus, sua então vice-diretora,  como diretora temporária, então 

houveram novas eleições e a referida prof.ª assumiu em definitivo, até o final 

da gestão 2013/2015, como a nova diretora da escola. 

 

4.  ESPAÇO FÍSICO E ACOMODAÇÕES 

O espaço da escola é bem distribuído e conta com uma ótima estrutura 

física para os alunos, inclusive com acessibilidade para cadeirantes, mas com 

alguns desperdícios e mau aproveitamento nas instalações. 

A escola conta com: 

 

Dez (10) salas de aula amplas e bem arejadas; 

 

Um (1) laboratório de ciências com vários tipos de vidrarias e materiais 

didáticos em ótimo estado de conservação com um espaço para 

aproximadamente sessenta pessoas; 

 

 

Uma (1) biblioteca bem conservada em um espaço confortável com 

computadores a disposição dos alunos; 

 

Uma (1) sala de centro de processamento de dados (CPD) com vários 

computadores, com capacidade para aproximadamente quinze pessoas; 

 

Uma (1) sala digital com computadores conectados em redes para 

efetuar possíveis trabalhos, um retroprojetor para filmes e slides; 

 

Uma (1) sala de xerox.; 

 

Uma (1) cantina; 

 

Um (1) salão de atos grande e confortável para em média trezentas  

pessoas sentadas, contando este com dois banheiros e 1 vestiário; 
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Uma (1) quadra de futsal coberta e com redes nas laterais que impede a 

bola de escapar para fora da quadra; 

 

Uma (1) quadra de futsal descoberta e mal cuidada; 

 

Um (1) ginásio poliesportivo inacabado, onde existem ferros de vigas 

pontiagudos no redor da quadra, podendo ocasionar possíveis acidentes com 

alunos e uma quadra poliesportiva em mau estado; 

 

Um (1) salão para educação física; 

 

Uma (1) cozinha, com merenda diariamente para os alunos; 

 

Uma (1) sala de armazenamento de alimentos anexada ao laboratório de 

ciências; 

 

Uma (1) sala para o SOE; 

 

Uma (1) sala para a supervisão; 

 

Uma (1) sala dos professores; 

 

Dois (2) banheiros femininos; 

  

Dois (2) banheiros para os professores; 

 

Um (1) banheiro masculino; 

 

Dois (2) banheiros para cadeirante (ocupados para depósitos de 

materiais); 

 

Um (1) banheiro externo c/chuveiro; 

 

Uma (1) sala para direção; 

 

Uma (1) sala para vice- direção; 

 

Um (1) setor pessoal; 

 

Uma (1) sala para a secretaria com uma sala de aula adaptada para um 

almoxarifado anexado a mesma; 

 

Um (1) porão usado como depósito de materiais velhos em péssimas 

condições; 
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Três (3) salas servindo de depósito para alguns livros e equipamentos 

estragados; 

 

5. REGIMENTO DA ESCOLA 

 5.1 Objetivos  

5.1.1 Da Escola 

Desenvolver o senso crítico no educando, possibilitando-lhe a análise da 

realidade e tornando capaz de agir e interagir no meio em que vive, como 

cidadão responsável, para uma sociedade mais justa, humana e democrática. 

Proporcionar a formação para a vida e para convivência, no exercício 

cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e organização social, 

política, econômica e cultural. 

5.1.2 Do Ensino Médio 

-Proporcionar a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos 

na finalização da Educação Básica e no Ensino Superior; 

-Consolidar no educando as noções sobre o trabalho e cidadania, de 

modo a ser capaz de, com flexibilidade, operar com as novas condições de 

existência geradas pela sociedade; 

-Possibilitar formação Ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual 

e o pensamento crítico do educando; 

-Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando teoria e prática, parte e totalidade e o princípio da 

atualidade na produção do conhecimento e dos saberes. 

 

 

 

6. Projeto Político Pedagógico- PPP 

Este documento foi reformulado, atualizado e complementado com a 

participação e o comprometimento de toda a comunidade escolar. Contempla 

as diretrizes e parâmetros que nortearão a Ação Educativa da Escola, durante 

o período de 2014 / 2015.  
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Surge como decorrência da implantação e implementação de novos 

princípios e projetos que constam no Plano de Ação da atual administração, 

objetivando a criação de uma Escola transformadora, aberta, democrática que 

proporcione a construção de um cidadão, reflexivo, crítico, criativo, preparado 

para entrar no mercado de trabalho. 

6.1 PRIORIDADES 

- Colocação de telas nos muros da Escola; 

- Conclusão do Ginásio de Esportes e fechamento da quadra coberta; 

- Livros atualizados para a Biblioteca, CDs e DVDs pedagógicos; 

- Material para o Laboratório de Ciências da Natureza; 

- Aquisição de utensílios para cozinha, tais como: panelas, pratos, 

talheres;  

- Construção de um refeitório; 

- Mais computadores para serem utilizados pelos alunos com softwares 

atualizados; 

- Organizar um coral, grupos de danças e teatro; 

- Continuar planejando e organizando a Feira de Ciências, Arte e 

Tecnologia “FECAT” em nossa Escola e participar da Feira Municipal; 

- Queremos uma escola com mais programações em grupo, com 

palestras do interesse dos alunos; com variedades de informações, aulas 

práticas em laboratório; 

- Promover concurso para descobrir talentos dentro da Escola como 

dança, canto e interpretação para representarem a Escola nos festivais e 

demais eventos; 

- Recuperar a quadra do pátio da Escola; 

- Pintura interna da Escola; 

- Recuperar o Salão de Atos, piso, janelas, forro e climatização; 

- Construção de rampa de acesso à Biblioteca; 

- Revisão de instalação elétrica e hidráulica. 
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7. A ESCOLA COMO É VISTA POR ALUNOS E FUNCIONÁRIOS 

7.1 Direção 

Em conversa com a Vice Diretora do turno da tarde Daise Helena 

Madruga da Cruz, ela destacou como pontos positivos da escola o ambiente 

escolar, com colaboração mútua de alunos, professores e funcionários, e como 

pontos a serem melhorados, está a infraestrutura do prédio. 

7.2 Professores 

Em relação à metodologia do ensino conclui-se que os mesmos estão 

desacreditados e sem ânimo e incentivo para continuar o trabalho na escola. 

Contudo, há professores que ainda acreditam que uma nova metodologia de 

ensino possa vir a agregar e até melhorar a realidade do ensino na escola.  

Estão satisfeitos com a Direção Escolar que está sempre preocupada 

com os docentes e com a qualidade da educação que irá ser repassada aos 

alunos. 

Entretanto alguns professores reclamaram da aplicação do Ensino 

Médio Politécnico e da maneira de como ele é conduzido, e do distanciamento 

da comunidade em relação à escola.  

 

7.3 Funcionários 

Os funcionários do turno da tarde relataram a boa relação entre 

professores, alunos e funcionários como um ponto positivo. A ser melhorada, 

foi citada a infraestrutura do prédio. 

7.4 Comunidade 

       Em contato com a comunidade os Pibidianos constataram 

que a maioria dos moradores não vê a localização da escola como um 

ponto positivo para região. Segundo os entrevistados, os alunos fazem 

muita bagunça quando estão fora da escola. Uma senhora nos contou 

que certa vez alguns alunos jogaram uma bomba chamada “cabeção 

de nego” dentro de seu quarto. Após o ocorrido, ela colocou câmeras 

de segurança acima de suas janelas, e novamente presenciou outros 

atos dos alunos em torno de sua residência.   

       Além disso, percebemos que a população não conhece a história 

do colégio como a maioria dos alunos da instituição. Alguns deles até 

mesmo demonstraram certo interesse em conhecer a história. 

       No fim, perguntamos a eles o seguinte: Se caso você pudesse 

fazer uma sugestão diretamente para os responsáveis do colégio, qual 

seria a primeira? A maior parte deles respondeu que a segurança em 

torno da escola é a prioridade no momento. Um dos entrevistados nos 
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disse que a presença de um vigilante ajudaria muito nessa questão, 

pois além de garantir a segurança dos alunos e impedir atos errôneos, 

eles garantiriam a segurança e o sossego da comunidade. Dessa 

forma, é possível que a visão de alguns moradores quanto à presença 

da escola na região mude.  

 

7.5 Alunos 

O primeiro contato foi com os alunos do turno da tarde (que coincidia com os 

horários do PIBID). Foi aplicado um questionário com perguntas objetivas onde 

eles apontam que a prioridade seria a organização e reforma da Escola como 

mostramos nos gráficos a seguir. 
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8. Questionário feito junto aos alunos 

Foram feitas oito perguntas, a 80 alunos das turmas de 1°, 2° e 3° ano 

do turno vespertino. Veja a pesquisa e suas respostas abaixo: 

1. Você conhece a história da escola Patrocínio? 

Sim: 14% 

Não: 81% 

Mais ou menos: 5% 

 

2. Você sabe por que a Escola se chama Nossa Senhora do Patrocínio? 

Sim: 7% 

Não: 93% 

 

 

 

 

 

 

Sim 
14% 

Não 
81% 

Mais ou 
menos 

5% 

Sim 
7% 

Não 
93% 
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3. Você está contente com sua escola? 

Sim: 39% 

Não: 61% 

 

 

 

4. Você gosta de participar das atividades propostas pela escola? 

Sim: 71%  

Não: 29% 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 
39% 

Não 
61% 

Sim 
71% 

Não 
29% 
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5. Você acha importante a escola ter um Grêmio Estudantil? 

Sim: 81% 

Não: 19% 

 

 

 
 

6. Conforme sua opinião enumere as necessidades conforme o grau de 

urgência. 

 

                                                                      Mín.        Méd.       Máx. 

- Cantina                                                      15%         32%        53% 

- Laboratório de informática                    19%         32%        49% 

- Laboratório de ciências                           22%        24%         54% 

- Espaço para artes                                     29%        27%         42% 

- Biblioteca                                                   10%        41%         49% 

 

 
 

Não 
19% 

Sim 
81% 

Cantina 
16% 

Laboratório 
de 

informática  
20% 

Laboratório 
de ciências 

23% 

Espaço 
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31% 
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7. Qual tipo de atividade que você mais se identifica: 

- Música: 37% 

- Dança: 16% 

- Esporte: 41% 

- Teatro: 0% 

- Informática: 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música 
37% 

Dança 
16% 

Esporte 
41% 

Teatro 
0% 

Informática 
6% 
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8. Qual o tipo musical que você mais se identifica: 

- Funk: 12% 

- Reggae: 15% 

- Rap: 22% 

- Sertanejo: 8% 

- Rock: 14% 

- Gaúcha: 7% 

- Samba: 4% 

- Outros: 18% 
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9. Conclusão 

Concluímos que a construção da Escola de Ensino Médio Nossa 

Senhora do Patrocínio foi um marco na história educacional de Dom Pedrito. O 

Padre Antônio Paul foi um homem inovador para o seu tempo, com um olhar à 

frente, mas talvez nem ele conseguisse vislumbrar as consequências benéficas 

de sua luta para o futuro desta cidade. 

A Escola é referência em educação pública em Dom Pedrito. Muitos 

alunos aqui já passaram, alguns cursaram graduações e pós, e não raramente, 

ao retornarem a este educandário, nos dão seu testemunho da importância do 

meio em suas trajetórias profissionais e também em suas formações como 

cidadãos conscientes. 

A Escola apresenta inúmeros problemas sim, mas os professores e 

funcionários, juntamente com a equipe diretiva, trabalham arduamente para 

fazer desta um lugar agradável, onde ocorra um intercâmbio contínuo de 

aprendizado, de vivências e de alegrias. 
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11. ANEXOS 

11. 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMO ERA O PRÉDIO 

QUANDO FOI CONSTRUÍDO 

Corredor externo 

 

Lavatórios 
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Chuveiros 

 

Corredor 1º andar 
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Sala dos professores 

 

Hall com duas escadas 
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Sala de aula 

 

 

Sala de Administração 
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Sala de aula 

 

Fundos da escola 
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Material Didático 

 

Sala de aula 
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Sala de aula 
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Repartição dos sanitários 

 

Mictórios  
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11. 2 REGISTROS FOTOGRÁFICOS ATUAIS DA ESCOLA 

Corredor externo 

 

Laboratório de Ciências e Sala do PIBID 
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Área externa 
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Banheiro externo 

Quadra descoberta
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Área externa 

 

Área externa 
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Quadra descoberta 

 

 

Rampa de acesso à área interna da escola. 
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Bar 

 

Escadas de acesso ao pátio. 
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Corredor 1º andar 

 

Saguão de entrada 
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Hall de entrada 

 

Banheiro feminino 
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Sala dos Professores 

 

Sala de aula

 



39 
 

Centro de Processamento de Dados - CPD 

 

Supervisão 

 

 

 

 



40 
 

Setor pessoal 

 

Biblioteca 
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Salão de Atos 
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DADOS DA CLIENTELA 
 
 
 
 

ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO 
 
 

 
CURSO TÉCNICO EM CONTABILIDADE DE NÍVEL MÉDIO 

MÓDULO Nº ALUNOS – 1º Sem. Nº ALUNOS – 2º Sem. TURNO 

I 38  N 

II 24  N 

III 18  N 

TOTAL 80   

 
 
 
 

 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 

 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

TURMAS Nº 
ALUNOS 

TURNO TURMAS Nº 
ALUNOS 

TURNO TURMAS Nº 
ALUNOS 

TURNO 

101 40 M 201 37 M 301 26 M 

102 39 M 202 33 M 302 36 M 

103 21 T 203 38 M 303 27 M 

104 23 T 204 33 M 304 25 M 

105 22 T    305 22 T 

106 26 T 205 33 T 306 37 N 

107 31 N 206 37 N 307 40 N 

108 26 N 207 35 N    

TOTAL 228 246 213 

  TOTALGERAL 687 
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Este documento foi reformulado, atualizado e complementado com a 

participação e o comprometimento de toda a comunidade escolar. 

Contempla as diretrizes e parâmetros que nortearão a Ação Educativa da 

Escola, durante o período de 2014 / 2015. Surge como decorrência da 

implantação e implementação de novos princípios e projetos que constam 

no Plano de Ação da atual administração, objetivando a criação de uma 

Escola transformadora, aberta, democrática que proporcione a construção 

de um cidadão, reflexivo, crítico, criativo, preparado para entrar no 

mercado de trabalho. 

  Reflete a realidade e propicia a identificação de informações, 

estratégias, alternativas e linhas de ação que constituirão um recurso 

valioso para o autodesenvolvimento da escola e de um processo de 

contínua realização. 

Num mundo de constantes mudanças e transformações, é 

necessário um novo posicionamento do educando para as mutações da 

vida, num processo de valorização das capacidades criadoras, tanto no 

espaço imediato de atuação, como no grupo, avaliando e pesando feitos, 

fracassos e progresso 

 

 

 

2. OBJETIVOS  
 

2. 1.GERAIS: 

 

- Implementar uma Escola democrática, com educação de 
qualidade, que atenda as aspirações e necessidades da comunidade 
escolar, em uma dimensão humanística, preparando o indivíduo para 
atuar dentro do contexto social, levando-o não somente à realização 
pessoal, mas à responsabilidade pelo futuro da sociedade na qual está 
inserido, capacitando-o a provocar as mudanças inadiáveis. 

- Ressignificar a Proposta Pedagógica, incluindo uma base sólida de 
educação geral, uma metodologia ancorada no contexto e na 
interdisciplinaridade, a fim de que o aluno articule o conhecimento 
científico com os saberes construídos em diferentes espaços 
pedagógicos, sociais, local de trabalho, induzindo-lhe a pensar, a 
aprender, a apropriar-se dos conhecimentos. 

- Zelar pelo patrimônio, garantindo sua manutenção e melhoria, bem 
como a sua organização, cumprindo e fazendo cumprir as determinações 
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oriundas dos órgãos competentes e atendendo, sempre a legislação 
vigente na busca de soluções administrativo-pedagógicas. 

 
2.2. ESPECÍFICOS: 
 
- Integrar a comunidade escolar em todos os eventos socioculturais 

contribuindo desse modo para um maior aprimoramento para suas teorias 
e vivências. 

- Predispor o espírito do educando à investigação e à aprendizagem 
significativa. 

- Utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para a 

construção do conhecimento. 

- Estimular a consciência política e o exercício pleno da cidadania 
que levará o indivíduo a buscar uma nova ordem social e nela saber atuar 
como ser, cidadão e profissional. 

- Centrar o Projeto Pedagógico na obtenção da qualidade de ensino, 
através de um currículo dinâmico, atualizado, flexível, contextualizado, 
articulando os diferentes saberes, as habilidades cognitivas e 
comportamentais de forma criativa que permitam soluções originais para 
problemas do cotidiano e a inserção do educando, no processo produtivo 
e no mundo do trabalho. 

- Promover o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos 
que necessitam de Atendimento Educacional Especializado. 

- Promover a escolarização dos jovens e adultos que não tiveram 
acesso ou não tiveram oportunidade de continuar os estudos do ensino 
médio na idade própria favorecendo a reflexão sobre a cidadania. 

 
 

 
 
3. DIAGNÓSTICO 
 
 
A Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora do Patrocínio 

abriga um número expressivo de alunos, distribuídos em três anos do 
Ensino Médio Politécnico, nos turnos manhã, tarde e noite. No segundo 
semestre de 2014 estará sendo implantado a Educação de Jovens e 
Adultos no Ensino Médio, nas Totalidades 7, 8, e 9, será estruturado em 
três semestres, no turno da noite, para uma clientela com idade mínima 
de 18 anos completos. A Escola está oportunizando esta modalidade de 
ensino em virtude de estar em área central, de fácil acesso aos discentes. 
Atualmente, a busca pela conclusão do Ensino Médio é grande, sendo a 
maioria por necessidade de obter melhores condições de vida, nos 
aspectos econômicos e sociais e o anseio de ser inserido no processo 
produtivo e no mundo do trabalho. 

Nossa Escola procura um perfil ideal que atenda às expectativas da 
comunidade escolar. Embora um pouco distante dele, está cumprindo, em 
parte, a finalidade de democratização, acompanhada de efetiva melhoria 
da qualidade do ensino e de aprendizagem, a fim de minimizar os índices 
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de repetência e de evasão, garantindo o acesso e a permanência do 
aluno.  

Esta foi a primeira Escola em que o Estado implantou o Ensino 
Médio, no município, na década de trinta, e, desde então, trabalha com 
jovens de uma faixa etária, em que é muito importante a prática de 
esportes e do lazer sadio para canalizar, positivamente, suas energias e 
potencialidades, distanciando-os da ociosidade e de suas consequências. 
O prédio da Escola está conservado. 

A Escola se propõe a aproximar-se cada vez mais da família, 
através da promoção de atividades diversificadas com a colaboração do 
Grêmio Estudantil, Círculo de Pais e Mestres e Conselho Escolar, 
aproveitando suas sugestões, recursos, criatividade, informações, 
participação e comprometimento como co-responsáveis na educação dos 
filhos, reconhecendo, assim o seu verdadeiro papel na sociedade. 

É preciso valorizarmos o professor em sua integridade, como 
profissional que exerce importante papel de mediador, de 
problematizador, de incentivador, de dinamizador no processo ensino-
aprendizagem e co-reponsabilidade na educação. 

A Escola organiza a Formação Continuada e momentos de estudo 
para que os professores participem. Há também encontros semanais 
entre os professores da mesma área e do seminário integrado para 
ressignificar a prática em sala de aula, troca de experiências (hora 
atividade), a utilização de diferentes espaços pedagógicos e a 
dinamização do currículo com base na contextualização e na 
interdisciplinaridade. 

Estamos comprometidos com a preparação dos alunos para a vida 
em sociedade capacitando-os para um mercado de trabalho bastante 
competitivo e exigente quanto a sua formação técnico-profissional.  

O corpo docente exerce sua atividade com autonomia e 
comprometimento, analisando e utilizando diferentes saberes para 
compreender as singularidades, organizando e conduzindo projetos 
educativos contextualizados. Enfim, na perspectiva da construção da 
cidadania e na preparação para o mercado de trabalho, nossa Escola se 
posiciona por um ensino de qualidade, como diferencial na vida dos 
alunos.  

 
 

4. JUSTIFICATIVA 
 

 

Considerando: 

• Lei da Gestão Democrática, n° 10.576/95; 

• Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

• Lei 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional; 
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• Lei Federal n° 9.475/97 – da nova redação do artigo 33 da Lei 

9.394/96; 

• A observância do Regimento Escolar em vigor; 

• As necessidades de recursos materiais e financeiros da escola; 

• O Conselho Escolar como órgão consultivo, deliberativo e 

fiscalizador das questões pedagógicas- administrativa –financeira da 

escola; 

• Parecer n°200/97 CEED - retifica o Parecer n° 140/97 do CEE; 

• Parecer n° 411/97 CEED prorroga prazo estabelecido no Parecer 

n° 140/97; 

• Resolução n° 230/97 do CEED regula para o Sistema Estadual de 

Ensino os estudos domiciliares aplicáveis a alunos incapacitados de 

presença às aulas; 

• Resolução n° 231/97 CEED regula para o Sistema Estadual de 

Ensino o disposto no artigo 54 da Lei Estadual n° 10276/96 (oferece 

oportunidades especiais de verificação da aprendizagem aos estudantes 

participantes em competições esportivas oficiais; 

• Parecer n° 705/97 CEED – Organização do Calendário Escolar e 

ao Controle da Frequência Escolar; 

• Parecer nº 740/99 CEED – Orientações para o Sistema Estadual 

de Ensino, relativos aos arts. 23 e 24 da LDBE; 

• Parecer nº 969/97 CEED responde consulta sobre bases 

curriculares; 

• Resolução n° 233/97 CEED – regula o controle da frequência 

escolar nos estabelecimentos de educação básicas, nos níveis 

fundamental e médio, do Sistema Estadual de Ensino, nos termos do art. 

24, inciso VI, da Lei Federal n° 9.394/96; 

• Parecer nº 15/98 – Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio; 

• Parecer nº 236/98 CEED – Regula a Elaboração de Regimentos 

Escolares de Estabelecimentos do Sistema Estadual de Ensino; 

• Parecer n° 115/98 CEED – responde a consulta a respeito de 

disposições contidas no Parecer CEED n° 969/97; 
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• Parecer nº 755/98, 740/99 CEED – Estabelece critérios, 

periodicidade, procedimentos e forma de obtenção dos resultados da 

avaliação de aprendizagem...; 

• Parecer nº 465/98 CEED – Responde a consulta sobre cômputo de 

frequência escolar na disciplina de Ensino Religioso; 

• Parecer n° 755/98 – CEED – responde consulta sobre aplicação de 

norma contida no parecer n° 140/97 do CEED; 

• Parecer n° 852/98 – CEED – responde consulta sobre Estudos de 

Recuperação e ratifica o Parecer 140/97 do CEED; 

                                                                                                                    

 

 

• Resolução n° 243/99 CEED – Fixa Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Fundamental e Médio no Sistema Estadual de Ensino; 

• Resolução n° 243/99 CEED – Fixa Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Fundamental e Médio no Sistema Estadual de Ensino; 

• Parecer nº 323/99 CEED – Diretrizes Curriculares do Ensino 

Fundamental e Médio para o sistema Estadual de Ensino 

• Resolução n° 257/2000 CEED – Ensino Técnico 

• Parecer n° 580/2000, Processo CEED n° 389/27.00/00.3 – 

Estabelece condições para a oferta do Ensino Médio no Sistema Estadual 

de Ensino; 

• Parecer nº 851/2000 CEED – expressão de resultados da 

avaliação da aprendizagem e transferência escolar; 

• Parecer n° 55/2001. Processo CEED n° 772/27.00/00.5 – 

Responde a consulta sobre estudos de adaptação curricular; 

• Resolução n° 265/2001 CEED; 

• Parecer n° 693/2001. Processo CEED n° 454/27.00/01.0; 

• Parecer n° 866/2001 CEED; 

• Parecer n° 865/2001. Processo CEED n° 608/27.00/01.9; 

• Parecer n° 958/2001. Processo CEED n° 754/27.00/01.5; 
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• Lei n° 10.639/2003 – Inclui no currículo oficial do ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. 

• Resolução n° 273/2003 CEED – Dispõe sobre exames e estudos 

concluídos com êxito 

• Resolução n° 281/2005 - CBE 

• Parecer n° 398/2005 – CNE 

• Resolução nº 4/2006 – Altera o artigo 10 da Resolução CNE/CEB 

nº 3/98, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. 

• Resolução nº 288/2006 CEED – Dispõe sobre procedimentos para 

Análise e Aprovação de Regimento Escolar; 

 Lei n° 11.788/ 2008 – Dispõe sobre o estágio de estudantes; 
• Parecer 737/2009 CEED – Progressão Parcial 

• Parecer nº 802/2009 CEED – Proposta sobre inserção de Normas 

de Convivência; 

• Resolução nº 297/2009 CEED – Institui normas complementares às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais para o ensino de História e Cultura Afro – Brasileira e Africana; 

• Parecer nº 251/2010 CEED – Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado; 

• Resolução nº 310/2010 CEED – Atendimento Educacional 

Especializado; 

• Resolução nº 312/2010 CEED – Disciplina o processo de 

transferência de alunos aprovados em regime de Progressão Parcial...; 

 Parecer nº 5/2011 CNE - Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio. 

• Parecer CEED/RS nº 1098/2011 – Inclusão Obrigatória do Ensino 

de Música nas Instituições de Educação Básica; 

 Resolução nº 313/2011 – Consolida normas relativamente à oferta 
da Educação de Jovens e Adultos – EJA, no Sistema Estadual de Ensino, 
e dá outras  

 providências, em consonância com as diretrizes nacionais fixadas 
nas Res. CNE/CEB nº 3/2010 e nº 7/ 2010.       

• Resolução nº 2/2012 – CNE –Define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. 
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• Resolução nº 321/2012 – Revoga a Resolução CEED nº 273/2003; 

(exames e estudos concluídos com êxito...); 

• Parecer nº 1038/98 CEED; 

• Parecer nº 157/2012 CEED – Toma Conhecimento Regimento 

Referência...; 

• Parecer nº 310/2012 CEED- Regimento Padrão do Ensino Médio 

Politécnico; 

• Lei nº 11.645/2008 - torna obrigatório o estudo da História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena. 

• Que buscamos uma escola democrática, com organização 

flexível, com mais autonomia e participação, que contribua para uma 

sociedade mais humana,  

onde exista valores éticos de respeito às individualidades, de 

solidariedade e coerência alicerçados no amor e na justiça; 

• Nossa escola vislumbra uma sociedade fundamentada na 

democracia, onde todas as pessoas são consideradas responsáveis e 

construtoras, participando nas decisões políticas e sociais; 

• Desejamos a construção de um aluno crítico, humano capaz de 

trabalhar em equipe e de caráter digno, com acesso a outros níveis de 

saber, desenvolvendo o pensamento sistêmico; 

• Posicionamo-nos pelo ensino de qualidade para formar cidadãos 

capazes de interferir na realidade. 

• A metodologia considerará a interdisciplinaridade, a pesquisa 

pedagogicamente estruturada e praticada através de Projeto Vivencial e 

o trabalho como Principio Educativo, dessa forma, assegura-se o circuito 

da ação educativa “o que ensinar, como ensinar, para que ensinar e 

como avaliar.”  

• Uma sociedade que proporcione o bem estar dos cidadãos, 

facultando-lhes saúde, alimentação, educação, trabalho, lazer e 

autorrealização. Faz-se necessário uma escola com liberdade, com 

aulas democráticas, disciplina, respeito e, sobretudo responsabilidade, 

para que o jovem, ao final do seu curso, sinta-se um cidadão 

responsável, com formação ética, desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico. 
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   Nossa Escola opta por uma educação em que o aluno é o sujeito 

de sua própria história, vinculando-se à prática social e ao processo 

produtivo e ao mundo do trabalho. Art. 1° § 2° da Lei n° 9394/96.  

 

 

 

 

 

5. FINALIDADES 
 

- Fortalecer a ação do professor para que o espaço escolar seja 

realmente de construção do conhecimento, oportunizando a análise, o 

debate, a organização do currículo com base na contextualização e na 

interdisciplinaridade. 

- Organizar encontros com a comunidade escolar (Dia dos Pais na 

Escola ou responsáveis) para debater sobre as situações que envolvem 

seus filhos na escola, seus objetivos, seu desempenho e sua participação 

na família patrociniana. 

- Desencadear a ação voltada para as transformações sociais e 

tecnológicas que oportunizem acesso a diferentes saberes. 

- Manter o Conselho Escolar, o CPM e o Grêmio Estudantil atuantes, 

assessorando e/ou auxiliando a direção. 

- Participar dos eventos da comunidade e incentivar parcerias com 

empresas e clubes de serviço da comunidade. 

- Envolver o corpo docente e demais membros da comunidade 

escolar a fim de desencadear um debate sobre avaliação continua e 

participativa. 

- Que a escola evidencie a importância do currículo escolar aos 

alunos, o verdadeiro sentido da formação para a Vida, articulando as 

experiências adquiridas em seu cotidiano com os saberes formais obtidos 

na escola. 

- Oportunizar, aos alunos a compreensão e a transformação da 

realidade a partir do domínio das diversas teorias e do método científico. 
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- Construir novas alternativas de organização curricular que sejam 

comprometidas com o novo significado do trabalho no contexto da 

globalização e com o sujeito capaz de se apropriar desses conhecimentos 

para se aprimorar no mundo do trabalho e na prática social. 

- Oportunizar, aos alunos ações que os levem a observar, 

interpretar, refletir sobre o papel da Escola e tomar decisões, buscando 

um entrosamento escola/comunidade, através de programas educativos e 

palestras que favoreçam a construção de um processo participativo, 

emancipatório e democrático. 

- Plena integração e permanente contato com o Conselho Escolar na 

busca de soluções para o aprimoramento da ação administrativa - 

pedagógica. 

- Realizar Projetos, para que a escola se torne cada vez mais 

atuante como um espaço público de cultura e lazer. 

- Investir de todas as formas em uma educação humanizadora e cidadã, 

contextualizada e que atenda às aspirações e as necessidades do educando, 

contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e 

solidária que respeite as diferenças e minimize a segmentação social. 

- Oportunizar Atendimento Educacional Especializado aos alunos que 

necessitarem; 

- Promover e incentivar a valorização da ética, da solidariedade e do 

respeito às individualidades como ponto inicial de todo o trabalho 

profissional; 

- Humanizar e transformar a avaliação para um sistema que busque 

desenvolver competências básicas que permitam ao aluno a capacidade 

de continuar aprendendo. 

- Criar situações pedagógicas que atendam às necessidades de 

aprendizagem dos jovens e adultos na perspectiva de garantir o acesso a 

novas formas de trabalho e cultura, inserindo-os nos espaços e nos 

canais de participação da sociedade. 

 

 

 

6. PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

 Face às mudanças culturais, sociais, econômicas e transformações 

tecnológicas que afetam o Sistema Educacional, em nosso país, e à Lei de 
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Diretrizes e Bases de Educação Nacional, n° 9394/96, a Comunidade Escolar 

desta instituição empenha-se sobremaneira na formação do educando, como 

cidadão crítico, autônomo, criativo, dinâmico, responsável e comprometido com 

o social, capaz de interferir, positivamente, na realidade em que está inserido. 

O currículo escolar para captar esse caráter dinâmico do 

conhecimento é concebido como o conjunto das relações e inter-relações 

que concretizam a escola e resgatam o seu sentido, como espaço de 

desenvolvimento, aprendizagem e ensino. Nesta mesma direção os 

conteúdos escolares são organizados a partir da realidade, das 

elaborações realizadas historicamente nas diferentes áreas do 

conhecimento, da necessidade de compreensão e entendimento do 

mundo. 

Para abarcar essa complexidade em suas diferentes dimensões o 

currículo escolar estrutura-se considerando as fontes do currículo 

epistemológica, filosófica, sócio-antropológica e sócio-psicopedagógica:  

EPISTEMOLÓGICA: refere-se ao estudo do conhecimento, de como 

ele é adquirido e de sua elaboração e produção, que se dá pela relação 

entre sujeito e objeto em circunstâncias históricas determinadas.  Assim, a 

Fonte Epistemológica evidencia o conhecimento como construção de 

respostas e leituras de mundo diante dos fenômenos de existência que 

estão em permanente construção e se manifestam de diferentes modos. 

O conhecimento atual se sustenta no aperfeiçoamento e no 

aprofundamento como uma constante dialética. 

Desse modo, o conhecimento oriundo da cultura do aluno e o 

conhecimento decorrente das elaborações históricas de cada componente 

curricular necessitam ser trabalhados de forma interdisciplinar, 

estabelecendo relações, religando os diferentes campos do 

conhecimento, de tal modo que se perceba, através de uma visão de 

totalidade, o sentido dos fenômenos que nos cercam.  

 FILOSÓFICA: evidenciam-se as concepções a partir das quais os 
sujeitos relacionam-se com a realidade social, perspectiva essa que faz 
do conhecimento e do saber formas de relação com o mundo em que se 
expressam visões, desejos, posturas,  
comportamentos, valores, convicções, perspectivas e consciência diante 

de tudo que se apresenta e compõe o mundo: sociedade, escola,  

conhecimento, ser  humano,  presente, futuro, relações, cidadania, 

democracia, etc. Assim, a escola em sua função social é compreendida 

como um  lugar de mediação e produção de visões e atitudes, individuais 

e coletivas, perante o mundo. É nessa Fonte que se define também a 

necessidade da escola com a qualidade social cidadã,  possibilitando 

problematizações e leituras críticas que levem a transformação dos 
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aspectos que ferem os direitos humanos e a emancipação dos seres 

humanos. 

 SÓCIO-ANTROPOLÓGICA – O currículo escolar necessita 
considerar os significados socioculturais de cada prática, no conjunto das 
condições de existência em que ocorrem; esta dimensão fornece os 
sistemas simbólicos que articulam as relações entre o sujeito que aprende 
e os objetos de aprendizagem, entre realidade local e global. Assim, o ser 
humano é resultante das circunstâncias                                                                                                                   
ao mesmo tempo em que as transforma. A transformação social e cultural 
é fruto da coincidência entre transformação das consciências e das 
circunstâncias. O educando, constrói significados e representações pela 
ação cultural, instigado pelo exercício da curiosidade e o educador busca 
ir além da realidade imediatamente percebida e lança-se como 
investigador, conhecendo o que o educando já sabe, buscando 
compreender o contexto e a situação cultural em que o educando está 
inserido, planejando assim o trabalho pedagógico de modo a que ele 
próprio seja sujeito e não objeto da história. 

 SÓCIO-PSICOPEDAGÓGICA – considera-se a relação entre 
desenvolvimento e aprendizagem; promove-se o desenvolvimento 
intelectual-cognitivo-biológico na relação com o mundo; compreende-se a 
escola como espaço de trabalho cooperativo e coletivo que organiza o 
currículo escolar para atender as características próprias dos educandos 
em seus aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores. O trabalho 
pedagógico é flexível para assegurar o sucesso ao aluno. Portanto, a 
Fonte sócio- psicopedagógica contribui para o entendimento de que o 
desenvolvimento humano, que é sociocultural e biológico-cognitivo, 
apresenta nos sujeitos fases com características e tempos diferenciados, 
que, por conseguinte variam de sujeito a sujeito e nas diferentes 
sociedades. 

Nossa proposta contempla campos de conhecimento e experiências 

de aprendizagem que se articulam com a prática social e com o mundo do 

trabalho, facilitando a adaptação do aluno as novas condições do 

processo produtivo, já que o mercado de trabalho está em constante 

mudança.  

A metodologia, considera a contextualização, a interdisciplinaridade, 

a pesquisa pedagogicamente estruturada, o trabalho como principio 

educativo e a elaboração de projetos vivenciais. As relações pedagógicas 

exercem uma ação dialética, dinâmica, intercomunicadora entre planejar 

as condições de aprendizagem, aprender, avaliar, ocorrendo em um 

contínuo processo voltado para a ressignificação do ato educativo. O 

corpo docente organiza e conduz projetos contextualizados, utilizando 

diferentes saberes para compreender as singularidades. 

No trabalho didático-pedagógico, o professor assume a posição de 

mediador ou facilitador da aprendizagem do aluno. Ambos constroem 

uma relação dialética, de trocas e de influências recíprocas. O professor é 
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orientador democrático e construtivo, comprometido com a ação 

transformadora, caracterizada por um ser e fazer crítico. 

Os conteúdos são trabalhados na ação do sujeito que constrói, 

inserindo-lhe, em sua realidade, dando oportunidade ao aluno, a pensar, 

a aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a ser.  

Com a Avaliação Emancipatória temos condições de diagnosticar 

avanços e entraves, para intervir, agir, problematizar e redefinir rumos a 

serem percorridos. Propicia a mudança e a transformação.  

A investigação contínua sobre os processos de construção da 

aprendizagem demanda rigor metodológico, que se traduz por registros 

significativos, sinalizando as possibilidades de intervenções necessárias 

ao avanço e à construção do conhecimento. Os registros garantem 

também a socialização e construção histórica deste processo, com 

produções dos alunos como amostras significativas da aprendizagem. 

A Avaliação Emancipatória busca visualizar cada sujeito em suas 

peculiaridades no processo de aprendizagem. 

Avaliar nesta nova ética é perquirir o sentido da construção 

realizada, da consciência crítica, da autocrítica, do autoconhecimento. 

Evidentemente que nessa perspectiva está presente o trabalho contínuo 

de replanejamento do processo de ensino posto que tal concepção 

produz impactos na sala de aula e não somente sobre o processo de 

aprendizagem do aluno. Portanto, deve assumir caráter educativo, 

viabilizando ao estudante apropriar-se do seu processo de aprendizagem 

e, ao professor e à escola, a análise aprofundada do processo dos 

alunos, oportunizando replanejamento e reorientação de atividades em 

outros espaços e tempos. 

A avaliação necessita ser realizada de forma integrada e coerente 

com o  processo como um todo, concorrendo assim para a formação do 

cidadão participativo, responsável , compromissado, crítico e criativo. Os 

instrumentos avaliativos são:  

  - Trabalhos individuais, em grupos, pesquisas, realização de tarefas, de 

atividades em aula e extraclasse, interpretação de textos, dramatização, 

produções textuais, estudos de caso, questões dissertativas, elaboração e 

aplicação de roteiros de entrevistas, elaboração de diários de campo, 

debates, consulta bibliográfica, seminários, estudos dirigidos, auto-

avaliação do aluno e no Seminário Integrado o aluno também terá que 

produzir relatório ao final do Projeto Vivencial, observação diária 

(capacidade de expressão oral, relacionamento com os colegas e com o 

professor, atitudes de participação, interesse do aluno em sala de aula, 
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colaboração, caderno). Teste e/ou prova, incluindo a construção de 

conhecimentos essenciais. 

Os Estudos de Recuperação serão realizados paralelamente ao período 

letivo, durante os trimestres, objetivando a construção do conhecimento: 

 - no horário regular de cada componente curricular; 

          - as atividades planejadas deverão caracterizar-se como a 

retomada dos conhecimentos trabalhados e não aprendidos pelo aluno, 

em uma nova oportunidade de aprendizagem, possibilitando, assim, a 

melhoria do desempenho do aprendiz. Conforme a Lei n° 9394/96 – LDB- 

Art. 24, V... e) “ obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 

preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo 

rendimento escolar...” 

A recuperação ocorre de forma contínua e concomitante com a avaliação. 

O professor averigua o que foi aprendido e interfere, prevê insucessos e altera 

os resultados não desejados para construir aprendizagens.  

A expressão de resultados na Construção da Aprendizagem do aluno do Ensino Médio Politécnico se 

dá pelos seguintes conceitos: Construção Satisfatória da Aprendizagem (CSA), Construção Parcial da 

Aprendizagem (CPA) e Construção Restrita da Aprendizagem (CRA) e são decorrentes de consensos, pela 

análise do desenvolvimento da aprendizagem do aluno, construídos pelos professores nas respectivas áreas 

em reuniões de Conselho de Classe, que ocorrem em dois momentos: durante o período letivo, ao término de 

cada trimestre e ao final do ano letivo. O registro de desempenho do aluno é constituído pela sua produção nas 

Áreas de Conhecimentos, em articulação com a produção nos projetos vivenciais, em interfase com sua 

autoavaliação. O aluno será aprovado se alcançar Construção Satisfatória da Aprendizagem.  

 Construção Satisfatória da Aprendizagem (CSA) - expressa 
a construção de conceitos necessários para o desenvolvimento dos 
processos da aprendizagem, embasados na apropriação dos princípios 
básicos, desenvolvidos na formação geral das áreas de conhecimento e 
na parte diversificada, relacionados no Plano de Trabalho do Professor. É 
atribuída trimestralmente e ao final do período letivo. Este conceito ao 
final do período letivo resulta na Aprovação do Aluno. 

 Construção Parcial da Aprendizagem (CPA) – expressa 
construção parcial de conceitos sobre o desenvolvimento dos processos 
da aprendizagem, embasados na apropriação dos princípios básicos, 
desenvolvidos na formação geral nas áreas do conhecimento e na parte 
diversificada, relacionados no Plano de Trabalho do Professor. É atribuída 
trimestralmente e ao final do ano letivo. Durante o período letivo este 
conceito encaminha o aluno às atividades do Plano Pedagógico Didático 
de Apoio. Ao final do período letivo o aluno que recebe como resultado 
final o conceito CPA em uma área de conhecimento está aprovado, 
devendo realizar o PPDA; o aluno que receber CPA ou CRA em apenas 
uma área de conhecimento, mas com características de dificuldades mais 
complexas, é considerado CPA, e está aprovado com Progressão Parcial, 
devendo realizar o PPDA, construído a partir do parecer descritivo 
elaborado no Conselho de Classe.  

O aluno promovido com Progressão Parcial no final do 1º e do 2º 

ano será submetido ao Plano Pedagógico Didático de Apóio (PPDA). Ao 
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final do 3º ano, o aluno será encaminhado ao PPDA na alternativa de 

Estudos Prolongados. 

Ao final do ano letivo o aluno que receber CPA, em mais de uma 

área de conhecimento é considerado com CRA e está reprovado. 

 Construção Restrita da Aprendizagem (CRA)- expressa a 
restrição, circunstancial, na construção de conceitos para o 
desenvolvimento dos processos da aprendizagem, embasados na 
apropriação dos princípios básicos desenvolvidos na formação geral – 
área de conhecimento e na parte diversificada, relacionados no Plano de 
Trabalho do Professor. É atribuída trimestralmente e ao final do ano letivo. 
No decorrer do ano letivo o aluno deve ser submetido a atividades 
constantes no Plano Pedagógico Didático de Apoio. 

No final do ano, se este conceito for atribuído ao aluno em apenas 
uma área do conhecimento, transforma-se em CPA e o aluno é 
APROVADO com Progressão Parcial.  

No final do ano, se este conceito for atribuído ao aluno em mais de 
uma área de conhecimento, determina retenção, e o aluno está 
REPROVADO.  

O Plano Pedagógico Didático de Apóio (PPDA) se constitui em um 

conjunto de atividades pedagógicas específicas, planejadas, executadas 

e acompanhadas pelos professores, no processo, tendo por objetivo a 

superação das dificuldades constatadas e registradas no Parecer 

Descritivo.  

O PPDA é elaborado após o diagnóstico de que o aluno apresenta 

dificuldades na construção do conhecimento (Construção Parcial da 

Aprendizagem/CPA ou Construção Restrita da Aprendizagem/CRA), o 

coletivo de professores elabora o PPDA para que sejam realizadas ações 

pedagógicas para a superação almejada, a qualquer tempo e, 

necessariamente, ao final de cada período letivo. É elaborado durante o 

período letivo para alunos com CPA ou CRA para a superação das 

dificuldades de aprendizagem. Para o próximo período     letivo aos 

alunos aprovados com PPDA que permaneceram com dificuldade de 

construção da aprendizagem mas que foram promovidos sem a 

necessidade da PP; Para os alunos aprovados com PP, servindo o PPDA 

para análise, planejamento e execução de intervenções pedagógicas para 

o período letivo seguinte. 

A Progressão Parcial/PP é sempre acompanhada do Plano Didático 

Pedagógico de Apoio, o qual é desenvolvido ao longo do período letivo, 

na mesma turma e turno que o aluno frequenta e se estende conforme a 

necessidade do aluno. Tendo seu término quando da superação da 

dificuldade pedagógica, no máximo, no período letivo em curso. 
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. Oportuniza a promoção do aluno, que não tenha alcançado a 

construção de sua aprendizagem em no máximo uma área do 

conhecimento, em um ou mais componentes curriculares desta mesma 

área, paralelo e concomitante ao ano em curso, por meio de atendimento 

específico, até a construção da mesma. O tempo destinado, a 

metodologia e a avaliação farão parte de um Plano de Trabalho elaborado 

pelo professor, considerando as aprendizagens já realizadas e as 

defasagens apresentadas pelo aluno e articulado ao Plano de Estudos do 

ano seguinte.  

• Durante os trimestres: o aluno realiza estudos de recuperação por 

meio do PPDA, cabendo ao Conselho de Classe analisar o seu 

desempenho. Constatada a construção dos conceitos necessários para o 

desempenho dos processos cognitivos e a recuperação da Construção 

Parcial da Aprendizagem, deverá ser alterada a expressão do resultado 

anterior; 

• Ao final do 1º e 2º anos do curso: o aluno é aprovado para o ano 

letivo seguinte com indicativo no PPDA. 

Aos alunos de 3ºAno do Ensino Médio Politécnico que não 
atingirem, como resultado do último Conselho de Classe a Construção 
Satisfatória da Aprendizagem em uma área do conhecimento a escola 
oferece Estudos de Recuperação Prolongados. Nesse caso, não há a 
expressão final da construção da aprendizagem, ficando em aberto o 
último período letivo. Esses estudos deverão ser desenvolvidos durante o 
período letivo, previsto no Calendário Escolar. O aluno só concluirá seus 
estudos do 3º ano, após submeter-se a um Plano Pedagógico Didático de 
Apoio (PPDA). Este plano é de responsabilidade do coletivo de 
professores da área, tanto no planejamento, como na execução e 
avaliação. O planejamento é elaborado a partir das aprendizagens já 
construídas e as defasagens apresentadas pelo aluno. 

A escola oportuniza aos alunos da Educação de Jovens e Adultos 
estudos de recuperação paralelo, simultâneos ao processo de 
aprendizagem, desenvolvidos pelo próprio professor. Permanecendo a 
necessidade dos estudos de recuperação, a escola deve oferecer outro 
espaço, outro momento de acordo com as possibilidades e condições 
disponíveis para essa oferta. Os estudos de recuperação estão 
vinculados às superações necessárias para a aprendizagem, mediante 
sequência de ações relacionadas no replanejamento e aprofundamento 
dos estudos. Após os estudos de recuperação, o Conselho de Classe 
delibera sobre a permanência ou promoção do aluno. Serão oferecidas 
atividades não presenciais para complementação e/ou reforço de 
aprendizagem e serão desenvolvidas por meio de material instrucional e 
suporte tecnológico adequados. Esses estudos complementares, visam a 
proporcionar maior tempo para aprender, a partir do “atendimento às 
necessidades específicas de aprendizagem de cada um mediante 
abordagens apropriadas” (Res. CNE/CEB nº 7/2010, art.26, II). 
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A forma de expressão dos resultados da avaliação do aluno da 
Educação de Jovens e Adultos é por Parecer Descritivo, ao final de cada 
semestre, utilizando as menções Pr(Promoção) para alunos promovidos e 
Pe(Permanência) para alunos que não construíram as aprendizagens 
mínimas previstas nos Planos de Estudo, utilizando as mesmas 
expressões para permanência e promoção ao final do semestre. 

 A expressão dos resultados da avaliação dos alunos com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e/ou altas habilidades, é 

registrada por Parecer Descritivo, apontando as competências e as 

habilidades apreendidas. 

A Escola proporcionará estudos de análise de currículo para todos 

alunos transferidos de outras escolas ,  fazendo as adaptações e  

complementações de estudos necessárias para acompanhar o Plano 

Curricular. É possibilitado o aproveitamento de estudos conforme 

legislação vigente, situando o aluno na Totalidade correspondente. 

Admite-se o aproveitamento de estudos concluídos com êxito, realizados 

em quaisquer instituições de ensino autorizadas e regulamentadas pelo 

Sistema de Educacional. 

O Serviço de Supervisão Escolar buscará alternativas de solução para que 

os estudos não fiquem interrompidos, com base no PRC n° 55/2001 e 740/99. 

De acordo com a legislação vigente a Educação Física é 

componente curricular obrigatório inclusive nos cursos noturnos – Lei n° 

10793/2003 que altera o parágrafo 3° do Art. 26 da Lei n° 9.394/96. 

Os estudos domiciliares serão ministrados conforme preceitua a 

Resolução n° 230/96 – CEED.                   

Ao aluno que ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) de faltas que 

dispõe a legislação vigente será estudada a possibilidade de 

enquadramento ou não na Resolução n° 233/97 – CEED.  

A frequência mínima exigida do aluno da EJA  para aprovação, 
conforme legislação vigente é de 75% (setenta e cinco por cento) do total 
de horas letivas na Totalidade que o aluno frequenta. 

 Os Professores devem registrar as presenças e ausências dos 
alunos, observando os casos de dispensa, amparados por legislação 
específica. O controle da frequência, de responsabilidade do professor, é 
registrado no Diário de Classe. 

Aos alunos considerados infrequentes, serão oportunizadas 

atividades complementares compensatórias de infrequência de forma 

presencial, durante o semestre letivo. Para os alunos que ultrapassarem o 

limite de 25% de faltas, através de programa específico, a partir da 

apresentação de documentos que justifiquem a infrequência com registro 

em ata, tem o objetivo de resgatar as aprendizagens que não foram 
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realizadas naquele período, e para que não se comprometa a sequência 

de estudos dos alunos. 

São registradas em lista de controle específica, da qual devem 

constar as atividades de estudo que o aluno não participou e deve 

resgatar, conforme plano específico. 

As atividades complementares compensatórias de infrequência 

devem atender aos alunos que se encontrarem no limite mínimo de 

frequência estabelecido pela lei.        

Os casos disciplinares não resolvidos pela Escola (alunos menores 

de 18 anos) serão encaminhados ao Conselho Tutelar, conforme 

preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Há integração com o Conselho Escolar e estamos em permanente 

contato na busca de soluções para o aprimoramento da ação 

administrativa pedagógica. 

O Serviço de Orientação Educacional visa o atendimento ao 

educando em todos os seus aspectos: físico, intelectual, social, moral e 

emocional. Este apoio é  

integrado com a Direção e a Supervisão Escolar que consideram o aluno 

centro de todo o processo educacional valorizando a sua experiência 

extra - escolar. 

A escola tem preocupação em manter um clima de bem estar entre 

professores, alunos e toda comunidade escolar, porque o relacionamento 

sendo bom, os resultados serão mais positivos à educação. Os 

professores e toda equipe diretiva trabalham para preservar e cultuar os 

valores de respeito, dignidade, humanidade, solidariedade e ética. 

O Conselho de Classe é uma atividade considerada imprescindível 

para uma avaliação integral do aluno. Nosso objetivo é tornar o Conselho 

de Classe, prático e com resultados mais eficazes, sondando assim a 

realidade em que se encontram nossos alunos em sua aprendizagem na 

totalidade, buscando soluções com a participação Administrativa, 

Pedagógica e conscientização do aluno.  

O Conselho de Classe, tem a finalidade de acompanhar o 

desenvolvimento e a aprendizagem, individual e coletiva dos alunos, que 

ocorre antes da definição dos resultados parciais ou finais. É o momento 
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da reflexão de todas as áreas sobre o processo de aprendizagem da 

turma e do aluno, e sobre a expressão da construção da aprendizagem, 

com a respectiva ação propositiva para redefinição do trabalho docente, 

buscando juntos soluções para as dificuldades encontradas durante o 

processo educacional, construindo assim o comprometimento e a 

interação de todos. 

É preciso resgatar a importância da família, a necessidade de impor 

limites a seus filhos, participar mais da vida escolar e social dos mesmos. 

Para resgatar a autoestima do professor como ser de grande 

influência na sociedade, é necessário que existam políticas públicas 

educacionais de valorização profissional do professor pelos governantes, 

que ofereçam uma remuneração digna de um educador, colocando a 

educação como prioridade. 

Para que isto aconteça, precisamos ter na escola: 

• Turmas menores; 

• Professores conscientes, qualificados, comprometidos com a 

educação e valorizados pela remuneração; 

• Mais recursos materiais e humanos; 

• Construção de uma consciência do papel social da Escola; 

• a APRENDIZAGEM como centro das decisões; 

                   • o comprometimento com a formação geral, em alto nível; 

• a segurança que confere o domínio dos saberes específicos; 

                   • um ideal de serviço; 

• a busca de aperfeiçoamento individual / coletivo     

A Educação Especial objetiva promover o acesso, a acessibilidade, 

a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.      

Nesta integração o Atendimento Educacional Especializado, como 

conjunto de atividades pedagógicas realizadas pela educação especial, 

favorece o processo  

de escolarização destes alunos nas turmas comuns e a sua interação 

com os contextos educacionais, familiar, social e cultural. É realizado nas 

Salas de Recursos Multifuncionais, espaços que oferecem serviços e 

recursos da Educação Especial nas escolas da rede de ensino. 
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Somos por uma ação educativa democrática, participativa, com decisões dialogadas, dentro do 

contexto histórico e social e da realidade que se apresenta, como pressuposto de construção social do 

conhecimento, evidenciando valores humanos. 

O compromisso do aluno e da família no contexto ensino-

aprendizagem engloba uma dualidade: o compromisso de uma ação 

pedagógica voltada para uma ação educativa, cultural e social; uma 

responsabilidade que envolve educadores, na busca de novos 

conhecimentos, como consequências do ato de reconhecer o 

conhecimento existente. 

A escola está definindo sua organização curricular e continuará 

revendo seus procedimentos metodológicos e avaliativos.  

É necessário rever paradigmas educacionais e estratégias de ensino para que o processo ensino-

aprendizagem seja mais eficaz. 

Outras ações que a escola pretende proporcionar à comunidade 

escolar:  

• Palestras, excursões, visitas culturais, feira de ciências, arte e 

tecnologia. O planejamento coletivo e a formação continuada dos 

professores está previsto no Calendário Escolar, que foi elaborado 

através de discussão de todos os segmentos da Comunidade Escolar em 

Assembléia. 

As reuniões com os segmentos acontecem semanalmente. 

Os dias de Formação Continuada são sobre assuntos de interesse 

dos professores e funcionários, incluindo momentos de estudo, reflexão, 

atualização e aperfeiçoamento. Procuramos auxiliar o professor a 

repensar sua prática. 

Semanalmente são realizadas reuniões para planejamento das 

atividades, integração e análise do processo ensino-aprendizagem e 

também de todas as áreas juntas, com orientação da Supervisão Escolar. 

Cabe aos alunos o dever de envolverem-se com convicção e 

dedicação nos estudos e atividades propostas, pleiteando uma formação 

para o mercado de trabalho. 

Estágio curricular não obrigatório é um processo no qual o aluno é 
sujeito ativo na construção de seu papel profissional, desenvolvendo 
raciocínio lógico, criatividade, iniciativa e equilíbrio emocional para 
conviver com os conflitos e enfrentar situações diárias. 

Fica assegurada a realização do estágio não obrigatório por parte 
dos alunos da Escola de Ensino Médio, em empresas conveniadas, 
através dos Agentes de Integração Escola-Empresa, de acordo com 
legislação vigente. 
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7. PRINCÍPIOS DE CONVIVÊNCIA: 
 

    Os Princípios de Convivência são os pilares que orientam as 
relações entre os diferentes segmentos, entendidos como forma de 
organização da vida na escola. São elaborados pela comunidade escolar, 
dentro do processo pedagógico, com a participação, avaliação e 
deliberação do Conselho Escolar.  

Dos Princípios de Convivência se originam as normas que, 
constantemente avaliadas, devem refletir a dinâmica e a realidade da 
escola. Possibilitam um processo coletivo de discussão, desde o espaço 
da sala de aula ao todo da escola, num exercício permanente de 
democracia participativa considerando valores éticos, o diálogo, a justiça, 
a igualdade, a fraternidade e a cidadania. 

Ao aluno, na convivência e inter-relação no espaço escolar, deve ser 
garantido/a: 

- uma educação inspirada nos princípios da liberdade, da igualdade, 
do respeito às diferenças e na solidariedade humana a qual garanta seu 
sucesso escolar e promova a cidadania; 

- liberdade de opinião e expressão, considerando a pluralidade de 
ideais e concepções, os valores éticos e o diálogo; 

- manifestar suas dificuldades no processo de aprendizagem, 
recebendo atendimento adequado para sua superação; 

- contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores; 

- receber, periodicamente, comunicações e resultados de sua vida 
escolar; 

- ter acesso ao Regimento Escolar e ter informações quanto a seus 
questionamentos sobre este assunto; 

- participar da agremiação de estudantes. 
O aluno, na convivência e inter-relação no espaço escolar, deve: 
- respeitar todos os segmentos da comunidade escolar, 

reconhecendo as singularidades, as diferenças e os direitos de cada um; 
- buscar sempre a solução pacífica e dialogada dos conflitos; 
- compreender o ambiente escolar como espaço coletivo e 

patrimônio público, o qual deve ser conservado; 
- responsabilizar-se por seus atos; 
- comprometer-se com seu processo de aprendizagem, sendo 

frequente e realizando as atividades propostas pelo coletivo de 
professores de sua turma. 
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8. PRIORIDADES E NECESSIDADES: 

 

- Colocação de telas nos muros da Escola. 

- Conclusão do Ginásio de esportes e fechamento da quadra 

coberta. 

- Livros atualizados para a Biblioteca, CDs e DVDs pedagógicos. 

- Material para o Laboratório de Ciências da Natureza. 

- Aquisição de utensílios para cozinha, tais como: panelas, pratos, 

talheres.  

- Construção de um refeitório. 

- Mais computadores para serem utilizados pelos alunos com 

softwares atualizados. 

- Organizar um coral, grupos de danças e teatro. 

- Continuar planejando e organizando a Feira de Ciências, Arte e 

Técnologia “FECAT”  em nossa Escola e participar da Feira Municipal. 

- Queremos uma escola com mais programações em grupo, com 

palestras do interesse dos alunos; com variedades de informações, aulas 

práticas em laboratório. 

- Promover concurso para descobrir talentos dentro da Escola como 

dança, canto e interpretação para representarem a Escola nos festivais e 

demais eventos.  

- Recuperar a quadra do pátio da Escola. 

- Pintura interna da Escola. 

- Recuperar o Salão de Atos, piso, janelas, forro e climatização. 

- Construção de rampa de acesso a Biblioteca. 

- Revisão de instalação elétrica e hidráulica. 
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9. RECONHECER OS AVANÇOS DO PROCESSO E NO PROCESSO 
 

Toda a ação da Escola está apoiada nos Princípios e Diretrizes para 

Educação da Escola Pública do Rio Grande do Sul e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

O Círculo de Pais e Mestres e o Grêmio Estudantil têm o papel de 

assessoramento da escola através de promoções e atividades que 

chamem os pais, alunos, professores e funcionários a participarem mais 

das questões da Escola. 

A Escola sabe que terá que desencadear ações para obter uma 

presença maior dos pais. 

Temos certeza que mudanças serão necessárias para todos nós e 

que muitas questões terão que ser revistas para que os objetivos sejam 

atingidos. 

Queremos uma comunidade atuante, responsável. Estamos cientes 

que para obter bons resultados, precisamos de pessoas envolvidas com o 

processo e no processo. 

As relações de trabalho na escola estão calcadas no respeito, na 

valorização, na fé, e na busca de soluções coletivas para enfrentar e 

resolver ou amenizar dificuldades e conflitos. 

A escola faz a divulgação de todas as atividades promovidas pelo 

sistema de som interno que abrange todas as salas de aula, utiliza ainda 

os meios de comunicação local. 

A escola desencadeará ações para o fortalecimento da participação 

da comunidade e vice-versa, para que haja mais participação e 

comprometimento de todos no processo educativo, tais como: convites, 

chamamento sistemáticos para eventos e reuniões, buscar alternativas 

para desenvolver o trabalho coletivo na escola. Integrar todos os 

segmentos da escola proporcionando oficinas, palestras, viagens 

culturais, mostras artísticas, pedagógicas e ambientais, visitação da feira 

do livro, mostra literária. 

     A construção do conhecimento como processo coletivo e 
constante pressupõe a formação permanente dos profissionais da 
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educação, através dos dias de Formação Continuada, espaço aberto para 
estudo e discussão frente aos desafios cotidianos da escola. 

 

 

 

10. AVALIAÇÃO 
 

Este documento nos apontará os rumos, fornecendo elementos para 

subsidiar, ajudar e orientar a implementação e a execução das ações 

administrativas e pedagógicas e toda a dinâmica da instituição. 

Diante da realidade escolar e dos recursos humanos e materiais 

disponíveis, nos propomos a analisar, acompanhar, repensar, avaliar e 

reavaliar as iniciativas, estratégias e atividades em execução, programar 

novas ações, reformulando-as, sempre que necessário, a fim de que, com 

intervenções acertadas, sejam superados os desvios e alcançadas as 

metas previstas, a elevação qualitativa e quantitativa do ensino, 

considerando a realidade social, valorizando os interesses de todos os 

envolvidos neste processo de construção, para uma educação 

emancipatória e de qualidade para todos. 

Nossas expectativas são de um trabalho produtivo com a 

participação efetiva, empenho e comprometimento de toda a comunidade 

escolar, inclusive na tomada de decisões administrativas, para que haja 

mudanças significativas, na realidade atual, concorrendo para o 

aprimoramento e continuidade do trabalho escolar. 

        A comunidade escolar deve assumir o compromisso de não só 

participar da elaboração deste Projeto, como também acompanhar a 

execução do mesmo. 
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5 

1. FILOSOFIA  

 

A democratização da gestão, como direito de todos à Educação, 

representa a garantia do acesso à escola, do acesso ao conhecimento 

com qualidade social; do acesso e permanência com aprendizagem; do 

acesso ao patrimônio cultural e, especificamente do acesso à cidadania. 

A concepção pedagógica sinaliza a centralidade das práticas sociais 

tendo como origem e foco o processo de conhecimento da realidade, no 

diálogo como mediação de saberes e de conflitos transformando a 

realidade pela ação crítica dos próprios sujeitos. Nestas práticas sociais, 

os seres humanos produzem conhecimento, desenvolvem e consolidam 

sua concepção de mundo, conformam as consciências, viabilizam a 

convivência.  

A articulação da prática social com o trabalho como princípio 

educativo, promove o compromisso de construir projetos de vida, 

individuais e coletivos, de sujeitos que se apropriam da construção do 

conhecimento e desencadeiam as necessárias transformações da 

natureza e da sociedade, contribuindo para o resgate do processo de 

humanização baseado na ética, na justiça social e na fraternidade.  

A Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora do Patrocínio tem 
por base uma educação democrática e humanística, partindo da realidade 
onde está inserido, numa proposta pedagógica que favoreça a construção 
de aprendizagens significativas, para que o educando adquira espírito 
crítico e participativo, o que o torna um cidadão consciente, capaz de 
interagir e intervir na sociedade e no mundo do trabalho. 
 
2. FINALIDADES  
 

O Ensino Médio como etapa final da educação básica, tem por 
finalidade propiciar o desenvolvimento do educando, assegurar-lhe uma 
formação com o foco nas dimensões trabalho,ciência, cultura e 
tecnologia, indispensável para o exercício da cidadania, bem como, 
fornecer meios para inserção no mundo do trabalho e em estudos 
posteriores. 
 
3. OBJETIVOS  

3.1. DA ESCOLA 
 

Desenvolver o senso crítico no educando, possibilitando-lhe a análise 
da realidade e tornando-o capaz de agir e interagir no meio em que vive, 
como cidadão responsável, para uma sociedade mais justa, humana e 
democrática. 

Proporcionar a formação para a vida e para a convivência, no exercício 
cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e organização social, 
política, econômica e cultural. 
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3.2. DO ENSINO MÉDIO 

- Propiciar a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de 
estudos na finalização da Educação Básica e no Ensino Superior;  
     - Consolidar no educando as noções sobre trabalho e cidadania, de 
modo a ser capaz de, com flexibilidade, operar com as novas condições 
de existência geradas pela sociedade.  

6  
-Possibilitar formação Ética, o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e o pensamento crítico do educando. 
- Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando teoria e prática, parte e totalidade e o principio 
da atualidade na produção do conhecimento e dos saberes. 

 
4. PERFIL DO ALUNO  

 

O aluno do Ensino Médio Politécnico deverá ser autônomo, solidário, 

pesquisador e capaz de investigar os problemas que se colocam no cotidiano 

escolar. Deve fazer planejamentos adequados e significativos, evidenciar 

conhecimento necessário para a consecução dos projetos articulando as 

diferentes áreas do conhecimento e os conhecimentos sociais. Relacionar-se 

bem com todos, demonstrando respeito, ética, responsabilidade, bom senso, 

iniciativa e criatividade. 

  

5. GESTÃO ESCOLAR E APOIO ADMINISTRATIVO 

          5.1.    CONSELHO ESCOLAR 

O Conselho Escolar é o órgão colegiado, de representação da 
comunidade escolar. É a principal instância da escola, com funções 
consultiva, deliberativa, executora e fiscalizadora das questões 
pedagógicas, administrativas e financeiras da escola. É composto por 
representantes de todos os segmentos da comunidade escolar: alunos, 
pais/responsáveis, professores e funcionários, tendo como membro nato 
o Diretor da escola.  

O Conselho Escolar reflete a gestão democrática da escola pública, 
tendo como pressuposto a participação de toda a comunidade escolar. 
Com a voz e o voto dos diferentes atores da escola, internos e externos, 
desde os diferentes pontos de vista, delibera sobre a construção e a 
gestão de seu Projeto Político Administrativo Pedagógico.  

5.2.    AGREMIAÇÃO DE ALUNOS 

 
É uma organização que congrega e representa os alunos da escola, 

com Regimento Interno próprio, com fins culturais, educacionais, 
desportivos e sociais, e tem como uma  
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de suas funções promover a integração e articulação dos alunos entre si e 
com todos os segmentos da comunidade escolar, desenvolvendo a ética 
e a cidadania na prática. 

5.3.    EQUIPE DIRETIVA 

 
É a instância colegiada, responsável pela direção e coordenação do 

trabalho político-administrativo e pedagógico da escola. Tem como 
funções articular, elaborar, propor, problematizar, mediar, operacionalizar 
e acompanhar o Projeto Político Administrativo Pedagógico da escola, a 
partir das deliberações e encaminhamentos do Conselho Escolar. Desta 
instância participam: Diretor (a), Vice-diretor (a) eleitos pela comunidade 
escolar e coordenador(a) pedagógico(a). 
 
5.3.1. DIRETOR (A) E VICE-DIRETOR(A) 

O (A) Diretor (a) e os vice-diretores são escolhidos (as) por eleição 
pela comunidade escolar e têm atribuições definidas na lei da Gestão 
Democrática do Ensino Público/RS, cumprindo e fazendo cumprir o 
disposto neste Regimento, em conjunto com o Conselho Escolar e demais 
componentes da Equipe Diretiva. O Diretor participa e coordena as 
discussões e a elaboração do Projeto Político Administrativo Pedagógico 
e  
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do Plano da escola, bem como acompanha sua execução. O (A) Diretor 
(a) indica o (a) Vice-Diretor (a) que o (a) substituirá em seus 
impedimentos legais. 

 

5.3.2. COORDENADOR/A PEDAGÓGICO/A 

É o articulador do processo pedagógico junto ao administrativo, 
auxilia no planejamento e na coordenação de todas as atividades 
pedagógicas.  

Coordena e participa da implementação do Projeto Político 
Administrativo Pedagógico, e dos planos de estudos, levantando 
alternativas de trabalho coletivo.  

Contribui no processo de avaliação, reflexão reorientando o 
planejamento e na ação de cada segmento da escola. 

Busca conhecer a realidade vivencial do educando, a história da 
própria comunidade, a fim de que os professores e funcionários possam 
melhor atender a todos os educandos em seu processo de 
desenvolvimento. 
 
5.4.    EQUIPE PEDAGÓGICA 
 

É a instância que contribui para a construção do processo de 
aprendizagem. É composto pelo Supervisor Escolar, ou Professor (a) 
Coordenador (a) Pedagógico (a), e pelo Orientador (a) Educacional. 
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A Equipe Pedagógica numa ação integrada participa do 
planejamento, execução e avaliação do Projeto Político Administrativo e 
Pedagógico.  

 

5.4.1. SUPERVISÃO ESCOLAR  

Tem como objetivo de trabalho articular, crítica e construtivamente o 
processo educacional, motivando a discussão coletiva da comunidade 
escolar acerca da inovação da prática educativa cujo fim é garantir a 
qualidade do ensino, o ingresso, a permanência, o sucesso dos alunos, 
proporcionando ao outro o sentimento de inclusão no processo; o 
sentimento de estar vivo e fazer parte da escola. 

O Serviço de Supervisão Escolar é prestado em todos os turnos de 
funcionamento da Escola e é coordenado por um Supervisor Escolar 
devidamente habilitado. 

Na falta de um profissional habilitado, o Serviço de Supervisão 
Escolar é coordenado por um professor com licenciatura plena. 

Supervisor Escolar tem por atribuições, além das dispostas na 

legislação específica, as de: 

 assessorar os professores, individual e coletivamente no trabalho 
pedagógico interdisciplinar e na construção e reconstrução do 
planejamento curricular; 

 socializar o conhecimento, estimulando o relato de experiências 
entre a comunidade escolar, a discussão e a sistematização da prática 
pedagógica, viabilizando o trânsito teoria-prática; 

 discutir permanentemente o desenvolvimento da aprendizagem e 
a prática docente, identificando coletivamente os mecanismos escolares, 
produtores de restrições das aprendizagens, problematizando o cotidiano 
e elaborando propostas de intervenção na realidade; 

 contribuir para que o foco da avaliação seja o processo 
pedagógico como um todo. 

 

5.4.2. ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 

O (A) Orientador(a) Educacional, devidamente habilitado para 
função, coordena a ação que visa integrar o aluno ao processo ensino-
aprendizagem e ao meio ambiente,  
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proporcionando condições que facilitem a integração entre escola, família 
e comunidade, colaborando na obtenção de ambiente favorável, com 
vistas à prevenção de desajustes. 

 
          5.5.     SECRETARIA 

 
A Secretaria da escola contribui para o processo pedagógico-

administrativo, atuando de forma cooperativa com a comunidade escolar 
e Equipe Diretiva. O Agente Educacional II – Administração Escolar ou 
Secretário de Escola, nos termos da lei que cria o Quadro dos Servidores 
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de Escola, é responsável pela Secretaria da escola, pelos documentos 
relativos à instituição, aos alunos e aos trabalhadores garantindo, dentre 
outros, os serviços de escrituração, documentação, correspondência, 
encaminhamento de processos e informações à comunidade, zelando por 
sua correção, atualização e cumprimento à legislação vigente, firma – 
juntamente com o Diretor da escola - os documentos expedidos.  

          5.6.     MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

 
A manutenção de infraestrutura possibilita, por meio de seus 

servidores, nos termos da lei que cria o Quadro dos Servidores de Escola, 
a toda a comunidade escolar, condições de usufruir de um espaço 
adequado ao seu desenvolvimento pedagógico, contribuindo para que o 
ambiente ofereça condições de higiene e conservação e, pela ação 
educativa, favoreça a construção de hábitos saudáveis no espaço de 
convivência. 

    Dentre as atribuições dispostas na legislação, destacam-se as de 
zelar pela conservação e aparência dos prédios; trabalhos de limpeza em 
geral, recolher resíduos e encarregar-se da reciclagem, entre outros. 

 
          5.7.     ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
A alimentação escolar tem caráter pedagógico, com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial dos alunos, interagindo 
com aspectos da aprendizagem e rendimento escolar, contribuindo na 
formação de hábitos alimentares saudáveis.  

Atua na alimentação escolar o Agente Educacional I, com 
atribuições específicas nos termos da lei que cria o Quadro dos 
Servidores de Escola, o qual deve respeitar a cultura alimentar e o 
fomento do desenvolvimento local, com a formação sistemática e 
continuada dos profissionais envolvidos com a educação e a alimentação 
escolar. A oferta de alimentos no ambiente escolar deve estar adequada 
às necessidades alimentares e nutricionais específicas de cada faixa 
etária e às condições de saúde dos escolares. É responsável pela 
preparação da merenda, distribuição e limpeza. 

 
6. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
6.1.    CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO E DE CURRÍCULO  

 
O Ensino Médio Politécnico tem como fundamento uma concepção 

de conhecimento compreendido como processo humano, sempre 
provisório, histórico, na permanente busca de compreensão, de 
organização e de transformação do mundo vivido. A produção do 
conhecimento se origina nas práticas sociais e nos processos de 
transformação da natureza pelo homem.  

O currículo é o conjunto das relações desafiadoras das capacidades 
de todos, que se propõe a resgatar o sentido da escola como espaço de 
desenvolvimento e aprendizagem. Os conteúdos são organizados a partir 



78 
 

da realidade, da necessidade de sua compreensão e do entendimento do 
mundo.  

A proposta curricular se constitui pelas bases epistemológica, 
filosófica, sócio-antropológica e sócio-psicopedagógica: 

9 
 - EPISTEMOLÓGICA: refere-se ao estudo do conhecimento, de 

como ele é adquirido e de sua elaboração e produção, que se dá pela 
relação entre sujeito e objeto em circunstâncias históricas determinadas. 
Assim, a Fonte Epistemológica evidencia o conhecimento como 
construção de respostas e leituras de mundo diante dos fenômenos de 
existência que estão em permanente construção e se manifestam de 
diferentes modos. Nesse sentido, os conhecimentos existentes quando 
tratados de modo isolado, sejam eles originários quer da cultura local, 
quer de cada uma das áreas do conhecimento ou componentes 
curriculares, mesmo sendo valorosos, são sempre insuficientes e 
incompletos para explicar os fenômenos da existência humana. Contudo, 
esta noção de incompletude e de falibilidade (em virtude de não ser 
definitivo e absoluto) do conhecimento historicamente elaborado não pode 
ser concebido na escola como um conjunto de conhecimentos dispersos e 
desconexos. Além disso, a Fonte Epistemológica alerta também para o 
fato de que o conhecimento atual se sustenta no aperfeiçoamento, no 
aprofundamento, na releitura, na expansão e até mesmo na negação e 
substituição de conhecimentos já consagrados historicamente.  

Desse modo, o conhecimento oriundo da cultura do aluno e o 
conhecimento decorrente das elaborações históricas de cada componente 
curricular necessitam ser colocados em comunicação, procurando uni-los 
e, em uma ação interdisciplinar, estabelecer suas relações religando os 
diferentes campos do conhecimento, de tal modo que se perceba, através 
de uma visão de totalidade, o sentido dos fenômenos que nos cercam.  
               - FILOSÓFICA: Nessa fonte evidenciam-se as concepções a 
partir das quais os sujeitos relacionam-se com a realidade social, 
perspectiva essa que faz do conhecimento e do saber formas de relação 
com o mundo em que se expressam visões, desejos, posturas, 
comportamentos, valores, convicções, perspectivas e consciência diante 
de tudo que compõe o mundo: sociedade, escola, conhecimento, ser 
humano, presente, futuro, relações, cidadania, democracia, etc. Assim, 
com a Fonte Filosófica a escola em sua função social é compreendida 
como lugar de mediação e produção de visões e atitudes, individuais e 
coletivas, perante o mundo. É nessa Fonte que se define também a 
necessidade da escola com qualidade social cidadã possibilitar 
problematizações e leituras críticas que levem a transformação dos 
aspectos que ferem os direitos humanos e a emancipação dos seres 
humanos. 

- SOCIO-ANTROPOLÓGICA – Nessa Fonte defende-se a convicção 
de que o nascimento dos seres humanos não é somente biológico, mas 
social e cultural o que faz do conhecimento uma produção cultural dos 
sujeitos. Assim, o currículo escolar necessita considerar os significados 
sócio-culturais de cada prática, no conjunto das condições de existência 
em que ocorrem; esta dimensão fornece os sistemas simbólicos que 
articulam as relações entre o sujeito que aprende e os objetos de 
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aprendizagem, entre realidade local e global. Assim, o ser humano é 
resultante das circunstâncias ao mesmo tempo em que as transforma. A 
transformação social e cultural é fruto da coincidência entre 
transformação das consciências e das circunstâncias. Em decorrência, 
não há aprendizagem sem protagonismo do educando, que constrói 
significados e representações pela ação cultural, instigado pelo exercício 
da curiosidade.  

Evidentemente, o protagonismo não é exclusivamente do educando, 
mas também do educador que busca ir além da realidade imediatamente 
percebida e lança-se como investigador, conhecendo o que o educando já 
sabe, buscando compreender o contexto e a situação cultural em que o 
educando está inserido, planejando assim o trabalho pedagógico de modo 
a que ele próprio seja sujeito e não objeto da história.  

 - SÓCIO-PSICOPEDAGÓGICA – Nessa Fonte considera-se a 
relação entre desenvolvimento e aprendizagem; promove-se o 
desenvolvimento intelectual-cognitivo-biológico na relação com o mundo; 
compreende-se a escola como espaço de trabalho cooperativo e coletivo 
que organiza o currículo escolar para atender as características próprias 
dos educandos em seus aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores, e o 
trabalho pedagógico é flexível para assegurar o sucesso do aluno. 
Portanto, a fonte sócio- 

10 
psicopedagógica contribui para o entendimento de que o desenvolvimento 
humano, que é  

    sócio-cultural e biológico-cognitivo, apresenta nos sujeitos fases com 
características e tempos diferenciadas, que, por conseguinte variam de 
sujeito a sujeito e nas diferentes sociedades. 

 
6.2. PRINCÍPIOS DE CONVIVÊNCIA 

 
Os Princípios de Convivência são os pilares que orientam as 

relações entre os diferentes segmentos, entendidos como forma de 
organização da vida na escola. São elaborados pela comunidade escolar, 
dentro do processo pedagógico, com a participação, avaliação e 
deliberação do Conselho Escolar.  

Dos Princípios de Convivência se originam as normas que, 
constantemente avaliadas, devem refletir a dinâmica e a realidade da 
escola. Possibilitam um processo coletivo de discussão, desde o espaço 
da sala de aula ao todo da escola, num exercício permanente de 
democracia participativa considerando valores éticos, o diálogo, a justiça, 
a igualdade, a fraternidade e a cidadania. 

 
Ao aluno, na convivência e inter-relação no espaço escolar, deve ser 

garantido/a: 
- uma educação inspirada nos princípios da liberdade, da igualdade, 

do respeito às diferenças e na solidariedade humana a qual garanta seu 
sucesso escolar e promova a cidadania; 

- liberdade de opinião e expressão, considerando a pluralidade de 
ideais e concepções, os valores éticos e o diálogo; 

- manifestar suas dificuldades no processo de aprendizagem, 
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recebendo atendimento adequado para sua superação; 
- contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 
- receber, periodicamente, comunicações e resultados de sua vida 

escolar; 
- ter acesso ao Regimento Escolar e ter informações quanto a seus 

questionamentos sobre este assunto; 
- participar da agremiação de estudantes. 
 
O aluno, na convivência e inter-relação no espaço escolar, deve: 
- respeitar todos os segmentos da comunidade escolar, 

reconhecendo as singularidades, as diferenças e os direitos de cada um; 
- buscar sempre a solução pacífica e dialogada dos conflitos; 
- compreender o ambiente escolar como espaço coletivo e 

patrimônio público, o qual deve ser conservado; 
- responsabilizar-se por seus atos; 
- comprometer-se com seu processo de aprendizagem, sendo 

frequente e realizando as atividades propostas pelo coletivo de 
professores de sua turma. 

 
6.3. PROJETO POLÍTICO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO  

 
O Projeto Político Administrativo Pedagógico norteia as ações da 

escola, alicerçado nos fins da educação, respeitando as disposições 
legais, a Gestão Democrática do Ensino, a Reestruturação Curricular do 
Ensino Médio Politécnico e a realidade da comunidade de nosso Estado. 
O Projeto Político Administrativo Pedagógico contempla a fase de 
desenvolvimento e a possibilidade de construção de projetos de vida, 
elegendo como referenciais: o trabalho como princípio educativo e a 
politecnia compreendida como o domínio intelectual da técnica. O 
Atendimento Educacional Especializado encontra-se no Projeto Político 
Administrativo Pedagógico e contempla as ações necessárias para a 
inclusão de todos os alunos no processo de aprendizagem e na 
organização escolar. 

Além desse referencial agrega como princípios orientadores: 
11 

- Parte-totalidade – processo de construção dos conhecimentos 
que estabelece relação entre parte e totalidade. É a apropriação de um 
fato ou fenômeno estendendo essa apropriação à totalidade. Uma síntese 
do todo está sempre contida na parte que, por outro lado, só terá 
significado, quando relacionada à totalidade. Compreensão da realidade 
como um todo e a articulação das partes que a compõem, significa 
transitar de forma articulada entre análises e sínteses; 

- Reconhecimento de saberes – a construção curricular tem com 
centralidade as práticas sociais, nas quais o diálogo realiza a mediação 
entre as práticas e o conhecimento científico universalizado, entendendo 
que a transformação da realidade se dá pela ação dos próprios sujeitos; 

- Teoria-prática – a relação teoria prática é um processo contínuo 
de fazer, teorizar e refazer. A teoria é constituída por ideias e hipóteses 
que levam a representações abstratas, constrói os conceitos que somente 
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serão consubstanciados na prática. No contexto sócio histórico há o 
diálogo permanente da teoria com a prática, um fundamento de 
transformação da realidade. 

- Interdisciplinaridade - é o diálogo das disciplinas (componentes 
curriculares) e Áreas do Conhecimento, sem a supremacia de uma sobre 
a outra, trabalhando o objeto do conhecimento como totalidade. 

- Pesquisa Pedagogicamente Estruturada – os indivíduos para 
transformarem-se em sujeitos autônomos, capazes de buscar uma 
inserção cidadã na sociedade, precisam compreender-se no mundo e 
construir sua atuação visando à transformação da realidade, 
considerando a sua necessidade e dos demais. A pesquisa é o processo 
que, integrado ao cotidiano da Escola, garante a apropriação adequada 
da realidade assim como projeta possibilidades de intervenção. Alia o 
caráter social ao protagonismo dos sujeitos pesquisadores; 

- Avaliação Emancipatória – reafirma a opção por práticas 
democráticas em todas as instâncias das políticas educacionais com o 
compromisso de incorporar novas práticas avaliativas, na medida em que 
se propõe uma mudança de paradigma. O novo fazer pedagógico se 
caracteriza pelo abandono da prática da avaliação como instrumento 
autoritário do exercício do poder, com função de controle, classificação e 
seleção. 

                   

6.4.  PLANO DE ESTUDOS 
 

 O Plano de Estudos sintetiza a construção coletiva do currículo, a 
ser desenvolvido, em consonância com o Projeto Político Administrativo 
Pedagógico da escola.  

O Plano de Estudos elaborado pelos professores e equipe diretiva, 
com a participação dos demais segmentos da comunidade escolar, deve 
ser aprovado pelo Conselho Escolar e pela Coordenadoria Regional de 
Educação, representando a Secretaria Estadual de Educação. 

Concebido como um conjunto orgânico articulado deve assegurar a 
possibilidade de organização da formação geral - áreas do conhecimento 
e da parte diversificada. Deve ser organizado de forma integrada, como 
unidades de estudo, módulos, conceitos, projetos contextualizados e 
interdisciplinares ou desenvolvimento transversal de temas, ou outras 
formas de organização, conforme o disposto na organização curricular. 

 Considerando também atividades específicas para alunos com 
necessidades educacionais especiais.  

Após o diagnóstico de que o aluno apresenta dificuldades na 
construção do conhecimento, o coletivo de professores elabora o Plano 
Pedagógico Didático de Apoio para que sejam realizadas ações 
pedagógicas para a superação almejada, a qualquer tempo e, 
necessariamente, ao final de cada período letivo. 

 
6.5. PLANO DE TRABALHO DO PROFESSOR  

 
12 

O Plano de Trabalho do Professor integra a Projeto Político 
Administrativo Pedagógico da Escola, em consonância com os objetivos 
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dos planos de estudos, organiza o processo de ensino e aprendizagem 
em sala de aula, considerando também atividades específicas para 
alunos com necessidades educacionais especiais. Orienta e direciona o 
trabalho docente, permitindo uma avaliação do processo de 
aprendizagem. Pressupõe a reflexão sistemática da prática educativa. 
Implica no registro escrito e sistematizado do planejamento do professor. 
A supervisão escolar assessora e aprova os Planos de Trabalho do 
Professor.O Plano Pedagógico Didático de Apoio se constitui em um 
conjunto de atividades pedagógicas específicas, planejadas, executadas 
e acompanhadas pelos professores, no processo, tendo por objetivo a 
superação das dificuldades constatadas e registradas no Parecer 
Descritivo. 

 
6.6. FORMAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA  

 
A formação continuada, realizada ao longo do ano letivo, destina-se 

ao coletivo de professores e funcionários, podendo ser ampliada aos 
demais segmentos da comunidade escolar. Tem por finalidade propiciar o 
estudo, discussão e qualificação frente aos desafios cotidianos da escola, 
no seu processo de construção pedagógica dos professores, garantindo o 
acesso e a permanência do aluno, com aprendizagem, até a finalização 
de seus estudos.  

É sistemática, planejada, executada e avaliada pela Equipe Diretiva 
e pelo coletivo da comunidade escolar e, tem porobjetivo a formação,a 
atualização e a qualificação profissional. 

Consta do Projeto Político Administrativo Pedagógico, do Calendário 
Escolar e contempla realidade e contexto no qual a escola se insere, 
seguindo as determinações pedagógico-administrativas da mantenedora. 

 
6.7. CALENDÁRIO ESCOLAR 
 

O Calendário Escolar é elaborado em consonância com as 
disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
atendendo as determinações pedagógico-administrativas da 
mantenedora, de acordo com o Regimento Escolar, o Projeto Político 
Administrativo Pedagógico e os Planos de Estudos, adequados à 
realidade regional e local. É construído coletivamente, analisado e 
discutido pela Comunidade Escolar, aprovado em assembleia dos 
diferentes segmentos da comunidade, pelo Conselho Escolar e 
homologado pela mantenedora.  

As alterações no Calendário Escolar, determinadas e 
fundamentadas em motivos relevantes, devem ser aprovadas pelo 
Conselho Escolar e comunicadas em tempo hábil à Coordenadoria 
Regional de Educação para as providências cabíveis. 
 
6.8.  ESTRUTURA CURRICULAR 

 
O Currículo do Ensino Médio Politécnico é desenvolvido em regime 

anual com duração de três anos. O curso está organizado em dois 
blocosindissociáveis – Formação Geral e Parte Diversificada e a matriz 
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curricular de cada escola considera a distribuição do tempo curricular de 
modo a garantir a oferta dos mesmos. 

O planejamento coletivo dos professores visa desenvolver ações 
para uma nova organização de tempos e espaços. 
 
6.8.1. METODOLOGIA DE ENSINO 

 
A concepção de escola e ensino deve levar em conta a prática social 

e a teoria, que devem contribuir para uma ação transformadora da 
realidade. 

Para tanto a metodologia, deve, considerar:  
13 

- Interdisciplinaridade é o diálogo das disciplinas e áreas do saber, 
sem a supremacia de uma sobre a outra, trabalhando o objeto do 
conhecimento como totalidade. Viabiliza o estudo de temáticas 
transversalizadas, que aliam teoria e prática, tendo sua concretude por 
ações pedagogicamente integradas no coletivo dos professores. Traduz-
se na possibilidade real de solução de problemas, posto que carrega de 
significado o conhecimento que irá possibilitar a intervenção para a 
mudança da realidade;  

- Pesquisa pedagogicamente estruturada possibilita a construção 
de novos conhecimentos e a formação de sujeitos pesquisadores, críticos 
e reflexivos no cotidiano da escola, oportunizando a apropriação 
adequada da realidade, projetando possibilidades de intervenção 
potencializada pela investigação e pela responsabilidade ética. Além 
disso, a pesquisa oportuniza ao educando a exploração de seus 
interesses e o exercício da autonomia, ao formular e ensaiar projetos de 
vida e de sociedade;  

- Trabalho como Princípio Educativo integrado com a 
microeletrônica, tanto o trabalho quanto a vida social se modificam, 
passando a ser regidos pela dinamicidade e pela instabilidade a partir da 
produção em ciência e tecnologia. A capacidade de fazer passa a ser 
substituída pela intelectualização das competências, que demanda 
raciocínio lógico formal, domínio das formas de comunicação, flexibilidade 
para mudar, capacidade de aprender permanentemente. A função 
precípua da escola é ensinar a compreender e a transformar a realidade a 
partir do domínio da teoria e do método científico. O trabalho 
intelectualizado e a participação na vida social, atravessada pelas novas 
tecnologias, demandam formação escolar sólida, ampliada e de qualidade 
social, para os quais a escola é o único espaço possível de relação 
intencional com o conhecimento sistematizado; 

- Elaboração de projetos vivenciais- são elaborados a partir de 
pesquisa que explicite uma necessidade, dificuldade ou problema do 
contexto do aluno – conhecimento social, para que em interface com os 
conhecimentos formais – as áreas de conhecimento, possibilite a 
construção de conceitos que viabilizam a resolução de problemas.   O 
diálogo entre o conhecimento social e o formal, embasa o processo de 
construção de conhecimento. 

A concepção da inclusão educacional expressa o conceito de 
sociedade inclusiva como aquela que não elege, não classifica e nem 
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segrega indivíduos, mas que modifica seus ambientes, atitudes e 
estruturas para tornar-se acessível a todos.  

 
6.8.2. ARTICULAÇÃO CURRICULAR 

 
A articulação dos dois blocos do currículo se desenvolve por meio 

dos projetos vivenciais construídos nos seminários integrados, pela 
transversalidade das temáticas, oportunizando a construção da 
aprendizagem.  

Os Seminários Integrados constam da parte diversificada e 
constituem-se em espaços planejados, com a participação de professores 
da formação geral, da parte diversificada e alunos. São realizados desde 
o primeiro até o último ano e apresentam complexidade crescente na 
proposição dos projetos. Constam da carga horária da parte diversificada, 
proporcionalmente distribuída do primeiro ao último ano. 

Os Projetos Vivenciais, organizados nos Seminários Integrados são 
de responsabilidade do coletivo dos professores que atuam formação 
geral e na parte diversificada. O Seminário Integrado contará com um 
professor responsável, e previsão de que os demais desempenhem esta 
função, pois a mesma oportuniza a apropriação da construção coletiva da 
organização curricular interdisciplinar. As atividades dos projetos 
vivenciais realizadas fora do espaço escolar, ou do turno que o aluno 
frequenta, são acompanhadas por professor. 

 
6.8.3. REGIME ESCOLAR 

 
O Currículo do Ensino Médio Politécnico é desenvolvido em regime 

anual com o mínimo de 200 dias letivos/ano, em três anos, com 3000h de 
duração. 

14 
6.8.4. ESTUDOS PROLONGADOS 

 
Os Estudos de Recuperação Prolongados são oferecidos para os 

alunos do último período letivo do Ensino Médio Politécnico, que não 
apresentaram, como resultado do último conselho de classe, construção 
satisfatória da aprendizagem em uma área de conhecimento. Nesse caso, 
não há a expressão final da construção da aprendizagem, ficando em 
aberto o último período letivo. Esses estudos deverão ser desenvolvidos 
durante o período letivo, previsto no Calendário Escolar. O aluno só 
concluirá seus estudos do 3º ano, após submeter-se a um Plano 
Pedagógico Didático de Apoio (PPDA). Este plano é de responsabilidade 
do coletivo de professores da área, tanto no planejamento, como na 
execução e avaliação. O planejamento é elaborado a partir das 
aprendizagens já construídas e as defasagens apresentadas pelo aluno. 

 
6.8.5. ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

 
O estágio é um processo no qual o aluno é sujeito ativo na 

construção de seu papel profissional, desenvolvendo raciocínio lógico, 
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criatividade, iniciativa e equilíbrio emocional para conviver com os 
conflitos e enfrentar situações diárias. 

Fica assegurada a realização do estágio não obrigatório por parte 
dos alunos da Escola de Ensino Médio, em empresas conveniadas, 
através dos Agentes de Integração Escola-Empresa, de acordo com 
legislação vigente. 

 
         6.9.    INCLUSÃO EDUCACIONAL  

 
A Educação Especial, integrada à Proposta Pedagógica da escola 

regular, objetiva promover o acesso, a acessibilidade, a participação e a 
aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

Nesta integração o Atendimento Educacional Especializado, como 
conjunto de atividades pedagógicas realizadas pela educação especial, 
favorece o processo de escolarização destes alunos nas turmas comuns 
e a sua interação com os contextos educacional, familiar, social e cultural. 
É realizado nas Salas de Recursos Multifuncionais, espaço que oferece 
serviços e recursos da Educação Especial nas escolas da rede de ensino. 

 
7. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
7.1.   CARACTERIZAÇÃO 
 

A Avaliação Emancipatória se caracteriza como um processo e a 
possibilidade do vir a ser, da construção de cada um e do coletivo de 
forma diferente.  

É um processo contínuo, participativo, diagnóstico e investigativo, 
intimamente ligado à concepção de conhecimento e currículo, sempre 
provisório, histórico, singular na medida em que propicia o tempo 
adequado de aprendizagem para cada um e para o coletivo.  

A finalidade da Avaliação Emancipatória é diagnosticar avanços e 
entraves, para intervir, agir, problematizar e redefinir rumos a serem 
percorridos. Propicia a mudança e a nem reduzido a esses aspectos.  

A investigação contínua sobre os processos de construção da 
aprendizagem demanda rigor metodológico, que se traduz por registros 
significativos, sinalizando as possibilidades de intervenção necessárias ao 
avanço e à construção do conhecimento. Dessa forma, não se reduz a 
mera atribuição de notas que sinalizam aprovação ou reprovação. 

 Os registros garantem também a socialização e construção histórica 
deste processo, com produções dos alunos como amostras significativas 
da aprendizagem.  

15 
A Avaliação Emancipatória torna a escola mais flexível, de forma a 

superar o imobilismo, desconstituindo os padrões estanques e investindo 
na superação da classificação e da exclusão, na medida em que busca 
visualizar cada sujeito em suas peculiaridades no processo de 
aprendizagem.  

Avaliar nesta nova ética é perquirir o sentido da construção 
realizada, da consciência crítica, da autocrítica, do autoconhecimento, 
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investindo na autonomia, autoria, protagonismo e emancipação dos 
sujeitos. Evidentemente que nessa perspectiva está presente o trabalho 
continuo de replanejamento do processo de ensino posto que tal 
concepção produz impactos na sala de aula e não somente sobre o 
processo de aprendizagem do aluno. Portanto, deve assumir caráter 
educativo, viabilizando ao estudante apropriar-se do seu processo de 
aprendizagem e, ao professor e à escola, a análise aprofundada do 
processo dos alunos, oportunizando replanejamento e reorientação de 
atividades em outros espaços e tempos.  

A avaliação neste sentido tem as funções:  
• Diagnóstica: favorecendo o planejamento, organiza o trabalho do 

professor, oportunizando novas estratégias e alternativas, assim como 
possibilita ao aluno verificar seu nível de desenvolvimento;  

• Formativa: destinando-se a informar a situação em que se 
encontra o educando, no que se refere ao desenvolvimento de suas 
aprendizagens. Contempla a auto-avaliação do aluno, do grupo, da turma 
e dos educadores;  

• Contínua e cumulativa: considerando a construção do 
conhecimento do aluno, como um todo, coerente e significativo. Deve 
apresentar situações de construção do  
conhecimento de forma crescente em complexidade, tendo como 
parâmetro as construções do próprio aluno.  

 
7.2. AVALIAÇÃO DO ALUNO  
 

A avaliação da aprendizagem, refletindo a proposta da escola 
expressa no Projeto Político Administrativo Pedagógico visa o 
aprofundamento da formação adquirida na etapa anterior da Educação 
Básica, isto é no Ensino Fundamental, e consolidar as condições 
cognitivas necessárias para o prosseguimento dos estudos quer para a 
vida cidadã ativa, quer para continuidade no Ensino Superior. 
Considerando que o aluno é também o sujeito responsável pelo seu ato 
de aprender, a autoavaliação do aluno, associada à avaliação do 
professor, é uma estratégia fundamental para a consistência do processo 
avaliativo. O sujeito constrói o seu conhecimento consequentemente, 
constrói também sua avaliação, desta forma ninguém melhor do que o 
próprio aluno para dizer o que está ou não aprendendo.  

A avaliação dos alunos com Atendimento Educacional 
Especializado/AEE é construída de forma articulada com os profissionais 
que realizam este atendimento, com o coletivo dos professores da escola 
de modo a, respeitando as especificidades dos alunos, favorecer o 
pertencimento ao grupo em que estão incluídos.  

Cabe ainda ressaltar que a avaliação como ponto de partida da 
aprendizagem requer qualidade no processo avaliativo, para tanto é 
essencial qualificar os meios, os instrumentos, as técnicas, e as 
metodologias recriando e reinventando o ato pedagógico, em dois 
momentos: 

Nos Componentes Curriculares - a partir do espaço da sala de aula 
se configura a construção inicial do conhecimento do aluno em cada 
Componente Curricular, em interface com a auto avaliação do aluno e; 



87 
 

Nos Projetos Vivencias- a partir do planejamento, execução e 
avaliação do Projeto, no seminário integrado, os professores 
responsáveis pela formação geral e parte diversificada, por meio dos 
instrumentos específicos de acompanhamento, em interface com a 
autoavaliação do aluno, estabelecerão a construção de conhecimento do 
aluno. 

Na avaliação realizada em cada componente curricular, o professor 
necessita utilizar vários instrumentos para avaliar individualmente a 
aprendizagem do aluno, tais  
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como: produções textuais, gráficas estudo de casos, portfólios, questões 
dissertativas, produção de jogos lógicos, registro de experimentação 
científica, elaboração e aplicação de roteiros de entrevistas, produção de 
mapas, elaboração de diários de campo, construção de diários virtuais. 

Na avaliação dos Projetos, realizada pelo/a professor/a responsável 
pelo Seminário Integrado, além dos instrumentos citados na avaliação das 
disciplinas, o aluno produzirá relatório ao final do Projeto Práticas 
Pedagógicas. Este instrumento, assinalando as atividades realizadas e os 
conceitos apropriados, fundamentados no trabalho de sala de aula, 
evidenciará, ao aluno e ao professor, o estágio do processo de 
construção de cada aluno, ou de um coletivo de alunos. Portanto os 
projetos demarcarão o ponto de partida, e algumas das possibilidades de 
chegada de indivíduos ou de coletivos de alunos. 

 
7.3. CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO  

 
O Conselho de Classe Participativo é uma reunião sistemática de 

professores e alunos de uma turma, que necessita ocorrer antes da 
definição dos resultados parciais ou finais, com a participação da equipe 
diretiva, com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento e a 
aprendizagem, individual e coletiva dos alunos.  

Constitui-se no momento da reflexão de todas as áreas sobre o 
processo de aprendizagem da turma e do aluno, e sobre a expressão da 
construção da aprendizagem, com a respectiva ação propositiva para 
redefinição do trabalho docente.  

É um espaço de discussão, de permanente construção dos 
processos de conscientização, democratização, emancipação e de 
diálogo entre os envolvidos no ato educativo, é instância do processo de 
gestão democrática.  

Precedendo o momento do Conselho Participativo, a sala de aula no 
decorrer do ano letivo, é o lugar onde ocorrem as relações: a criação de si 
mesmo e do outro e se avança na construção da aprendizagem, e no qual 
ocorre a avaliação formativa. É o espaço cotidiano, de ação-reflexão-
ação, num processo de observação continuada, na busca do 
autoconhecimento, num permanente processo de criação e recriação de 
si mesmo. 

 
7.4. EXPRESSÕES DE RESULTADOS DA CONSTRUÇÃO DA 
APRENDIZAGEM  DO ALUNO 
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A Expressão de Resultados na Construção da Aprendizagem do 
aluno se dá pelos conceitos a seguir descritos e são decorrentes de 
consensos, pela análise do desenvolvimento da aprendizagem do aluno, 
construídos pelos professores nas reuniões de Conselho de Classe, que 
ocorrem em dois momentos:durante o período letivo, ao término de cada 
trimestre e ao final do ano letivo. O registro de desempenho do aluno é 
constituído pela sua produção nas Áreas de Conhecimentos, em 
articulação com a produção nos projetos vivenciais, em interface com sua 
auto avaliação. A expressão dos resultados decorre da análise do 
desenvolvimento do trabalho escolar durante e ao final do período letivo. 
Como síntese desta construção, o coletivo dos Professores das Áreas de 
Conhecimento, em interface com a auto avaliação do aluno, após o 
planejamento, a execução e a avaliação do desempenho do aluno no seu 
processo de construção do conhecimento, estabelece, por consenso, 
como expressão do Resultado Parcial (trimestre) e Final, para Ensino 
Médio Politécnico, a seguinte formulação: 

 
- Construção Satisfatória da Aprendizagem (CSA) – expressa a 

construção de conceitos necessários para o desenvolvimento dos 
processos da aprendizagem, embasados na apropriação dos princípios 
básicos, desenvolvidos na formação geral - das áreas do conhecimento e 
na parte diversificada, relacionados no Plano de Trabalho do Professor. É 
atribuída a cada trimestre e ao final do período letivo. Este conceito ao 
final do período letivo resulta na APROVAÇÃO DO ALUNO. 
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-Construção Parcial da Aprendizagem (CPA) – expressa 

construção parcial de conceitos sobre o desenvolvimento dos processos 
da aprendizagem, embasados na apropriação dos princípios básicos, 
desenvolvidos na formação geral - nas áreas do conhecimento e na parte 
diversificada, relacionados no Plano de Trabalho do Professor. É atribuída 
a cada trimestre e ao final do período letivo. Durante o período letivo este 
conceito encaminha o aluno às atividades de Plano Pedagógico Didático 
de Apoio. Ao final do período letivo o aluno que recebe como resultado 
final o conceito CPA em uma área de conhecimento está aprovado, 
devendo realizar o PPDA; o aluno que receber CPA ou CRA em apenas 
uma área de conhecimento, mas com características de dificuldades mais 
complexas, é considerado CPA, e está aprovado com PROGRESSÃO 
PARCIAL, devendo realizar o PPDA, construído a partir do parecer 
descritivo elaborado no Conselho de Classe. 

O aluno promovido com Progressão Parcial no final do 1º e do 2º 
ano será submetido ao Plano Pedagógico Didático de Apoio. Ao final do 
3º ano, o aluno será encaminhado ao PPDA na alternativa de Estudos 
Prolongados. 

Ao final do ano letivo o aluno que receber CPA, em mais de uma 
área de conhecimento é considerado com CRA e está reprovado. 

 
- Construção Restrita da Aprendizagem (CRA) – expressa a 

restrição, circunstancial, na construção de conceitos para o 
desenvolvimento dos processos da aprendizagem, embasados na 
apropriação dos princípios básicos desenvolvidos na formação geral- 
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áreas de conhecimento e na parte diversificada, relacionados no Plano de 
Trabalho do Professor. É atribuída a cada trimestre e ao do final do 
período letivo. No decorrer do ano letivo o aluno deve ser submetido a 
atividades constantes no Plano Pedagógico Didático de Apoio. 

No final do ano, se este conceito for atribuído ao aluno em apenas 
uma área do conhecimento, transforma-se em CPA e o aluno é 
APROVADO com Progressão Parcial.  

No final do ano, se este conceito for atribuído ao aluno em mais de 
uma área de conhecimento, determina retenção, e o aluno está 
REPROVADO.  

Para os alunos reprovados, considerando que o aluno constrói seu 

conhecimento em diferentes espaços e tempos, a escola deve possibilitar 

uma retomada dos resultados do ano anterior, levando em conta a 

possibilidade de que, entre os períodos letivos, os mesmos tenham 

construído as aprendizagens necessárias, e demonstrem a superação de 

suas dificuldades. Neste caso justifica-se que sejam oportunizados 

mecanismos que possibilitem a continuidade de seus estudos na sua 

turma de origem, ainda que permaneça indicativo de PP (CPA com 

PP/PPDA). No caso, utilizam-se os procedimentos próprios para o 

Avanço.  

A avaliação dos alunos com Atendimento Educacional 
Especializado/AEE é elaborada, trimestralmente, através de Parecer 
Descritivo Específico. 

 
7.5.ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO 

 
Mesmo partindo do pressuposto de que todo o aluno é capaz de 

realizar aprendizagens ocorrem, em alguns casos, situações 
circunstanciais que interferem e restringem a possibilidade de construção 
do conhecimento. As aprendizagens dependem de condições mínimas 
que, quando ausentes ou precárias, devem ser identificadas e 
oportunizadas a sua superação, através do Plano Pedagógico Didático de 
Apoio – PPDA, no menor tempo possível, pelo coletivo da escola, da 
família e da sociedade. 

A escola oferece atendimento simultâneo ao processo de 

aprendizagem, desenvolvido pelos professores. Em casos de acentuada 

necessidade de investigação e intervenção pedagógica no processo de 

construção do conhecimento do aluno, será ofertado atendimento 

específico e, nas situações de caso de AEE, em sala de atendimento  
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educacional especializado. Os estudos estão vinculados às superações 

necessárias, mediante sequência de ações relacionadas no 

replanejamento e aprofundamento dos estudos, através do Plano 

pedagógico Didático de Apoio - PPDA.  

O PPDA – Plano Pedagógico Didático de Apoio se constitui em um 

conjunto de atividades pedagógicas específicas para o aluno, planejadas, 

executadas e acompanhadas pelos professores, tendo por objetivo a 
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superação das dificuldades constatadas e registradas no Parecer 

Descritivo, por ocasião do Conselho de Classe.  

7.6. PROGRESSÃO PARCIAL 
 

A Progressão Parcial será proporcionada ao aluno que apresentar 
ao final do ano, o conceito Construção Parcial de Aprendizagem (CPA), 
em uma área do conhecimento da Formação Geral. Neste caso o aluno 
será promovido para o ano seguinte, devendo submeter-se a um Plano 
Pedagógico Didático de Apoio (PPDA). Cabe reafirmar que o PPDA é de 
responsabilidade do coletivo dos professores da área do conhecimento, 
tanto no planejamento, como na execução e avaliação do trabalho que 
será desenvolvido nos espaços específicos dos componentes 
curriculares. Esse atendimento, visando à superação das dificuldades 
apresentadas, terá o prazo máximo do período letivo em curso. 

A progressão parcial é sempre acompanhada do Plano Didático 

Pedagógico de Apoio, o qual é desenvolvido ao longo do período letivo, 

na mesma turma e turno que o aluno frequenta e se estende conforme a 

necessidade do aluno. Tendo seu término, quando da superação da 

dificuldade pedagógica, no máximo, no período letivo em curso. 

Nos casos de acentuada necessidade de investigação e intervenção 
pedagógica no processo de construção do conhecimento do aluno, será 
ofertado atendimento específico e, nas situações de caso de AEE, em 
sala de atendimento educacional especializado. 

 
7.7.    CLASSIFICAÇÃO DO ALUNO 

 
A classificação do aluno do Ensino Médio Politécnico será feita por: 

           • Promoção: para alunos que construíram as aprendizagens com 
aproveitamento satisfatório ou parcial o ano anterior na própria escola; 

• Transferência: para alunos oriundos de outras escolas, respeitando 
a avaliação da escola de origem; 

• Independente de escolarização anterior: mediante análise e 
avaliação das aprendizagens do aluno. 

 
7.8.    AVANÇO 

 
O avanço escolar é uma estratégia que oportuniza, aos alunos com 

ritmos de aprendizagem diferenciados, avançar em anos para a fase de 
estudo superior àquela em que se encontra matriculado, demonstrado 
através do domínio da construção de conhecimento e de maturidade, 
especialmente para aqueles que tiveram resultados de retenção – 
reprovação no ano anterior. É responsabilidade da escola,  identificar 
estes alunos e propiciar oportunidades de avanço na medida de suas 
capacidades e esforços. 

 
7.9.   CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
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A frequência mínima exigida do aluno, conforme legislação vigente é 
de 75% (setenta e cinco por cento). Os educadores devem registrar 
sistematicamente as presenças e ausências dos educandos, informando 
esses dados à Coordenação Pedagógica e à Secretaria da Escola, 
observando os casos de dispensa amparados por legislação  
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específica. Nos casos de infrequência a Coordenação Pedagógica deve 
efetivar estratégias para o resgate dos alunos.  

 
7.9.1. ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE INFREQUÊNCIA 

 
  As atividades complementares de infrequência são atividades 

presenciais, realizadas dentro do período letivo, oferecidas aos alunos 
infrequentes, com o  
objetivo de resgatar as aprendizagens que não foram realizadas naquele 
período, e para que não se comprometa a sequência de estudos dos 
alunos. 

  São registradas em lista de controle específica, constando 
atividades de estudo que o aluno não participou e deve resgatar, 
conforme plano específico. 

As atividades complementares de infrequência devem atender aos 
alunos que se encontrarem no limite mínimo de frequência estabelecido 
pela lei e podem  
ser oferecidas, também, àqueles que, por ausência justificada, tiveram 
sua aprendizagem interrompida. 

 
7.10. AVALIAÇÃO DO PROFESSOR  

 
A Escola realizará, anualmente, através de Comissão própria, a 

avaliação de todos indicadores elencados no percurso individual do 
Sistema de Avaliação Institucional do diretor e vice(s) diretor (es), 
docentes e demais professores e especialistas de educação. 

 

7.11.  AVALIAÇÃO DA ESCOLA 
 
A Escola realiza, anualmente, o seu diagnóstico e a avaliação de 

todas as dimensões e indicadores elencados no Sistema de Avaliação 
Institucional, a fim de subsidiar a elaboração e/ou readequação dos 
planos de gestão, dos docentes e demais profissionais de apoio 
pedagógico. A avaliação envolve todos os segmentos da Comunidade 
Escolar – professores, pais, funcionários e alunos. 

 
8. APOIO PEDAGÓGICO 
 
8.1.   BIBLIOTECA 
 

A biblioteca escolar como apoio à aprendizagem tem por finalidade 
contribuir ativamente com a educação, trab trabalhando de forma 
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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 pesquisa, a 
produção textual crítica e ao prazer da leitura, de forma dinâmica, criativa, 
viva e envolvente. 
 
8.2.    LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

São espaços que promovem atividades práticas 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 vivência 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 prática, dominando as 
ferramentas e as técnicas utilizadas em pesquisa científica: aprender a 
observar cientificamente, interpretar e analisar  
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experimentos, através da objetividade, precisão, confiança, perseverança, 
satisfação e responsabilidade. 

 
8.3.   LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  
 

São espaços nos quais a tecnologia é utilizada como instrumento de 
apoio às áreas do conhecimento e seus componentes curriculares, bem 
como a preparação dos alunos para uma sociedade informatizada não 
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. 
 
8.4.   SALA DE RECURSOS 

 

São espaços organizados para atendimento dos alunos que 

necessitam de Atendimento Educacional Especializado/AEE, nos quais 

são utilizados recursos e procedimentos metodológicos adequados as 

suas necessidades, contribuindo para a construção do conhecimento, da 

autonomia, da independência e da cidadania. São espaços de 

investigação e compreensão dos processos cognitivos, sociais e 
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emocionais, visando à superação das dificuldades de aprendizagem e o 

desenvolvimento de diferentes possibilidades dos sujeitos incluídos. 

Caracteriza-se como apoio pedagógico aos alunos incluídos nas turmas 

regulares, bem como assessoria aos professores. A escola  propicia este 

atendimento ou, se for o caso, encaminha os alunos para outros espaços 

especializados que ofertem o AEE.  

 
9. INGRESSO, MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA  

 
A educação escolar é um direito social, e representa um 

componente necessário para o exercício da cidadania e para as práticas 
sociais. Na perspectiva da universalização do ensino, o ingresso atende a 
toda comunidade sem discriminação, em especial nas situações de 
atendimento educacional especializado.  

A matrícula e rematrícula são realizadas conforme determinação da 
mantenedora, mediante instrumento próprio, assinado pelos pais, 
responsáveis ou pelo aluno, se maior de idade, em que este(s) declara(m) 
aceitar as normas regimentais, que deverão ser disponibilizadas pela 
escola para ciência do seu teor. A matrícula compreende a admissão de 
alunos novos ou transferidos. 

 
9.1. ADMISSÃO DE ALUNOS NOVOS 

 
O ingresso, formalizado mediante matrícula, respeitando o regime de 

organização curricular da escola e a oferta de vagas, ocorre mediante a 
apresentação da documentação estabelecida pela mantenedora e, no que 
couber, pela escola. Quando o número de candidatos for superior às 
vagas ofertadas pela escola será realizado sorteio público.  

Alunos independentemente de escolarização anterior, são avaliados 
pela escola, definindo-se o seu grau de desenvolvimento experiência para 
que se processe a sua inscrição na série adequada conforme 
regulamentação do sistema de ensino, sendo que o controle da 
frequência passa a ser feito a partir da data da efetiva matrícula do aluno.  
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9.2. ADMISSÃO DE ALUNOS POR TRANSFERÊNCIA 
 

 São admitidos alunos por transferência, no transcorrer de todo o 
período letivo, possibilitando o ingresso de alunos egressos de outras 
instituições, bem como a transferência de alunos da escola para outros 
estabelecimentos.  

 
9.2.1. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA 

 
A admissão de alunos por transferência, egressos de outras escolas, 

fica condicionada à existência de vaga – comprovada por atestado - e a 
apresentação dos seguintes documentos:  

- Histórico Escolar com declaração de conclusão do(s) ano(s), ou de 
acordo com a organização curricular da escola de origem.  
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- Comprovante do ano em curso: considerando avaliação relativa ao 
período letivo já transcorrido e adotando a expressão da construção de 
conhecimento do aluno, a partir de seu ingresso na escola, conforme 
Regimento Escolar para qual o educando se transferiu.  

Para a adequação do aluno será solicitado da escola de origem, 
relatório de desempenho contendo informações sobre o desenvolvimento 
curricular do aluno. 

 
9.2.2. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA  

 
Aos alunos que solicitem transferência para outros estabelecimentos 

de ensino será fornecido, conforme o caso: 
- Histórico Escolar do ano cursado, de acordo com a organização 

curricular da escola;  
- Declaração que comprove a situação escolar do aluno no ano em 

curso.  
-Relatório de Desempenho – a escola fornece informações sobre o 

desenvolvimento curricular do aluno que permitam sua adequação na 
escola para qual for transferido. 

Para o aluno que apresentar Construção Parcial de Aprendizagem – 
CPA, e estiver realizando Progressão Parcial, através dos estudos do 
Plano Pedagógico Didático de Apoio - PPDA deve ser garantida a revisão 
da expressão da construção da aprendizagem por Conselho de Classe 
convocado para este fim, antes da efetivação de sua transferência para 
outra escola.  

 
9.3 . DOCUMENTAÇÃO CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Ao aluno que conclui o Curso Ensino Médio Politécnico é expedido o 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar em duas 
vias. 

Os certificados são expedidos em conformidade com a legislação 
vigente. 

 
9.4 . ADAPTAÇÃO DE ESTUDOS 

 
A adaptação de estudos tem a função de auxiliar a integração do 

aluno, recebido por transferência, através da adaptação e 
complementação de estudos indispensáveis para acompanhar o Plano 
Curricular. Este processo orientado pela Coordenação Pedagógica, 
assessora o coletivo dos professores na preparação, execução e 
acompanhamento dos planos especiais.  

Os planos especiais são construídos pelo coletivo de professores 
como objetivo de efetivar a adaptação de componentes obrigatórios da 
formação geral do currículo, não cumpridos na escola de origem e não 
previstos nos anos a serem cumpridos na escola de destino. Os planos 
especiais são constituídos de atividades diversificadas, realizadas pelos 
alunos sob a assistência e responsabilidade do(s) professor (es) 
indicados pela direção da  
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escola e coordenação pedagógica, e sujeito ao mesmo processo  previsto 
para os alunos regulares do mesmo ano.  

 
9.5.  RECLASSIFICAÇÃO DO ALUNO 

 
A escola adota o processo de reclassificação para os alunos que 

ingressarem, por transferência entre estabelecimentos situados no país e 
no exterior, com organização curricular diferenciada, tendo por base as 
normas curriculares gerais.  

É realizada por meio de análise das aprendizagens e experiências 
do aluno, com base nos planos de estudo que fazem parte da 
organização escolar, com o propósito de situar o aluno no nível do seu 
estágio de desenvolvimento.  

 
9.6.  APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 

Para o aluno que ingressa por transferência, a escola deve 
aproveitar os seus estudos concluídos com êxito, os quais significam o 
encerramento de uma sequência curricular no nível médio, analisados 
pela Coordenação Pedagógica.  

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
O Regimento Escolar deve ser de conhecimento e divulgado a toda 

a comunidade escolar. Os casos omissos deste Regimento deverão ser 
decididos, no que couber, ouvido o Conselho Escolar, Equipe Diretiva e 
Mantenedora.  

Legislações de ensino que modifiquem as disposições desse 
Regimento terão aplicação imediata, apreciadas pelo Conselho Escolar, 
Mantenedora e homologadas pelo Conselho Estadual de Educação.         

Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


