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Estrutura física da instituição 
A escola está em reforma, ela conta com seis banheiros sendo dois femininos, dois 
masculinos, um banheiro unisex e outro banheiro adaptado para pessoas com 
necessidades especiais (cadeirantes). Quatro laboratórios de informática, um laboratório 
de ciências, um refeitório, um laboratório de artes, uma secretaria, uma sala dos 
professores, e uma sala da direção da escola. 
A construção da cantina está em andamento, uma sala para cursos técnicos de 
administração e contabilidade, existe uma sala para o  Aproveitamento de estudo (Ae) e 
está sendo construindo uma segunda sala de aula para aqueles alunos que já cursaram o 
ensino médio e querem cursar o magistério, fazem aproveitamento das matérias do ensino 
médio cursando apenas o conteúdo didático que o magistério exige, uma sala para o 
magistério, uma sala para o Atendimento educacional especializado (Aee). 
Um banco de livros, uma sala para o Serviço de orientação educacional (Soe), um 
auditório, uma pracinha, duas quadras de esportes sendo uma com finalidade para futebol 
e outra com finalidade para vôlei, basquete, e futebol. Elas também possuem refletores 
para a prática de esportes no período noturno. E um estacionamento para funcionários da 
escola. 
No total a escola conta com quinze salas de aula, sendo sete no primeiro prédio (prédio 
de entrada), oito no segundo prédio (prédio dos fundos).   
 
 
 

Funcionamento da instituição 
 
Ensino fundamental 
A escola conta com nove anos do ensino fundamental tendo aulas à tarde, com a seguinte 
forma avaliativa: parecer descritivo para alunos do 1º ou 5º ano e notas de zero a cem (0 a 
100) usando uma casa decimal para alunos do 6º ao 9º ano. 

 1º ano, turma com 25 vagas e 9 alunos matriculados.  
 2º ano, turma com 30 vagas e 21 alunos matriculados. 
 3º ano, turma com 30 vagas e 22 alunos matriculados. 
 4º ano, turma com 30 vagas e 28 alunos matriculados. 
 5º ano, primeira turma com 30 vagas e 26 alunos matriculados e segunda turma 

com 30 vagas e 26 alunos matriculados.  
 6º ano, primeira turma com 37 vagas e 37 alunos matriculados e segunda turma 

com 35 vagas e 33 alunos matriculados.  
 7º ano, primeira turma com 35 vagas e 33 alunos matriculados e segunda turma 

com 35 vaga e 29 alunos matriculados.     
 8º ano, primeira turma com 36 vagas e 33 alunos matriculados e segunda turma 

com 36 vagas e 36 alunos matriculados.  
9º ano, primeira turma com 35 vagas e 24 alunos matriculados e segunda turma com 35 
vaga e 25 alunos matriculados. 
 
 
Ensino médio período da manhã. 
 
O 1º ano do ensino médio possui cinco turmas sendo: 
1ª turma com 73 vagas e 62 alunos matriculados.  
2ª turma com 35 vagas e 35 alunos matriculados. 
3ª turma com 35 vagas e 32 alunos matriculados. 
4ª turma com 35 vagas e 29 alunos matriculados. 
5ª turma com 35 vagas e 0 alunos matriculados. 
 
O 2º ano do ensino médio possui três turmas sendo:  



1ª turma com 40 vagas e 37 alunos matriculados. 
2ª turma com 35 vagas e 33 alunos matriculados. 
3ª turma com 36 vagas e 32 alunos matriculados. 
 
O 3º ano do ensino médio possui duas turma sendo:  
1ª turma com 40 vagas e 35 alunos matriculados. 
2ª turma com 40 vagas e 30 alunos matriculados. 
 
 
Ensino médio período noturno. 
 
O 1º ano do ensino médio possui uma turma sendo: 
1ª turma com 35 vagas e 27 alunos matriculados. 
 
O 2º ano do ensino médio possui uma turma sendo: 
1ª turma com 35 vagas e 33 alunos matriculados.  
 
O 3º ano do ensino médio possui uma turma sendo: 
1ª turma com 40 vagas e 37 alunos matriculados. 
 
 
Técnico em contabilidade. 
 
O técnico em contabilidade funciona no período noturno e possui três turmas sendo: 
1ª turma do 1º semestre com 45 vagas e 44 alunos matriculados. 
2ª turma do 2º semestre com 35 vagas e 14 alunos matriculados. 
3ª turma do 3º semestre com 35 vagas e 17 alunos matriculados. 
 
Técnico e administração. 
 
O técnico em administração funciona no período da noite e possui seis turmas sendo: 
1ª turma do 1º semestre com 45 vagas e 45 alunos matriculados. 
2ª turma do 1º semestre com 45 vagas e 43 alunos matriculados. 
 
1ª turma do 2º semestre com 35 vagas e 30 alunos matriculados. 
2ª turma do 2º semestre com 35 vagas e 23 alunos matriculados. 
 
1ª turma do 3º semestre com 35 vagas e 31 alunos matriculados 
 
 
Técnico em administração integrado ao ensino médio. 
 
O técnico em administração integrado funciona no período da noite e possui duas turmas 
sendo: 
1ª turma da 1ª série com 37 vagas e 37 matriculados. 
2ª turma da 2ª série com 30 vagas e 14 matriculados. 

 
Formas de avaliação 

 
A escola trabalha com duas formas avaliativas sendo: avaliação por conceitos. 
 
CSA- Construção Satisfatória da Aprendizagem – (60% a 100%). 
CPA- Construção Parcial da Aprendizagem – (50%). 
CRA – Construção Restrita da Aprendizagem – ( menos de 50%). 



 
Avaliação por notas. 
 
Notas de zero a cem (0 a 100) usando uma casa decimal. 
O resultado será obtido pela média do somatório dos componentes curriculares nas áreas. 
Ano letivo: três trimestres. 
1º trimestre e 2º trimestre: trinta pontos (30) mínimo para aprovação dezoito pontos (18); 
3º trimestre: quarenta pontos (40) mínimo para aprovação vinte e quatro pontos (24). 
 

Durante os trimestres 
No mínimo três instrumentos de avaliação (provas, testes, trabalhos em 
grupo/individuais...). 
Recuperação ao longo do trimestre (PPDA - Plano Pedagógico didático de Apoio). 
Oferta de reforço na Escola Aberta (sábados e domingos).  
 
 
 

Áreas do conhecimento que são avaliadas 
 
Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia. 
Ciências Naturais: Física, Biologia e Química. 
Linguagens: Arte, Educação física, Literatura, Espanhol, Inglês e Língua portuguesa. 
Matemática 
Ensino Religioso 
 
 

Resumo do calendário escolar 2017 
 

Início das atividades docentes: 02/03/17. 
Início das atividades discentes: 06/03/17 
 
1º SEMESTRE 
Início: 06/03/17 
Término: 19/07/17 

 
 Férias escolares discentes: 20 a 30/07/17 
 Formação pedagógica: 20 e 21 de julho de 2017. 
 Recesso escolar: 22 a 30/07/17 

 
 
2º SEMESTRE 
Início: 31/07/2017 
Término: 22/12/2017 
 
1º TRIMESTRE: 
Início: 06/03/2017 
Término: 02/06/2017 
Conselhos: 5 a 09/06/2017 
 
2º TRIMESTRE: 
Início: 05/06/2017 
Término: 16/06/2017 
Conselhos: 18 a 22/09/2017 
 



3º TRIMESTRE: 
Início: 18/09/2017 
Término: 22/12/2017 
Conselhos: 20 a 22/12/2017 
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Figura 2: Frente da Instituição.  

 
Fonte: Misael Forma. 
 
 
 
 
 
Figura 2: Foto do rol de entrada da instituição 

 
Fonte: O autor Misael Forma.   
 
 
 
Figura 3: Corredor das salas de aula que ficam no segundo prédio.  

 



Fonte: O autor Misael Forma.  
 
 
Figura 4: Corredor do andar de cima das salas de aula do segundo prédio.  

Fonte: O autor Misael Forma. 
 
 
 
 
 
Figura 5: Corredor do andar de cima das salas de aula do segundo prédio 

 
Fonte: O autor Misael Forma. 
 
 
Figura 6: Foto das duas quadras de esportes das instituição.  

Fonte: O autor Misael Forma.  
 
 
 
 
 
Figura 7: Corredor onde fica a secretaria, coordenação, sala dos professores e direção da 
instituição.  

 
Fonte: O autor Misael Forma.   
 
Figura 8: Auditório da instituição.  

 
Fonte: O autor Misael Forma. 
 
 
 
Figura 9: Corredor das salas de aula do primeiro prédio onde ficam as salas de aula. 

 
Fonte: O autor Misael Forma.  
 
 
 
 
 
 
 


