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História da Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção 

A Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção está localizada na zona 

urbana de Caçapava do Sul ,na Avenida Coronel Coriolano Castro, 1054, 

Prédio ,Centro . 

Em 1936 ,organizada como educandário particular ,recebeu o nome de 

Ginásio Municipal Brasileiro .Logo depois da sua construção a Sociedade 

Educacional Caçapavana ,no ano de 1938 ,deu início a camapanha de 

construção de sede própria no local denominado “Forte da Lagoa” .onde 

atualmente encontra-se instalada .A adoção do ensino pelo Estado, 

oficializou-se  em 1952,conforme  foi confirmado o potencial e a grandeza 

da instituição. 

Ao longo da sua existência  a escola recebeu diferentes denominações: 

Ginásio Municipal Caçapavano, em 1939; Escola Nossa Senhora da 

Assunção em 1951, em homenagem á padroeira do município de Caçapava 

do Sul ; Ginásio Nossa Senhora da Assunção.No ano de 1952 pela primeira 

vez foram realizados os exames de admissão para o ginásio e ocorreu a 

encampação pelo estado.  

Em 1965 quando passou a oferecer o curso científico ,em 1881 ,passou-se a 

se denominar Escola Estadual  de 1º e 2º graus Nossa Senhora da Assunção 

em em 2000 ,com a reorganização do curso passou a receber a 

denominação atual: Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora da 

Assunção . 
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Vista aérea da Cidade de Caçapava do Sul–RS 

 

Organização 

Modalidades de ensino ofertadas são as séries finais do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 

Ensino Fundamental 

 Turno da Tarde: turmas 7º ano (03 turmas) , 8º ano (02 turmas ) e 8º 

série (02 turmas ) . 

Ensino Médio 

 Turno da Manhã: turmas 1º ano (04 turmas), 2º ano (04 turmas) e 3º 

ano (02 turmas). 

 Turno da Noite: 1º ano (01 turma) , 2º ano (01 turma), 3º ano (01 

turma ) . 

EJA 

 Turno da Noite:  T7 (02 turmas) ,T8 (02 turmas) e T9 (02 turmas). 

 

 

Objetivos Gerais da escola 

Promover condições para que o educando construa conhecimentos 

que favorecem o processo de desenvolvimento global e harmônico 



de suas potencialidades a fim de que se qualifique para o exercício 

consciente, critico, criativo e responsável. 

 

Processo de seleção de conteúdos 
 

O processo de seleção dos conteúdos se da partir da vivência no âmbito 

escolar dia-a-dia , considerando-se que o trabalho de sala de aula é um 

processo de interação interdisciplinar e a escola deve formar o homem para 

a sociedade emergente. Os conteúdos devem ser selecionados, pois à luz da 

época em que sejam contemporaneizados possibilitando que a construção 

do conhecimento leve a aprendizagem para além das fronteiras da escola e 

o exercício da atuação do cidadão.  

 

Critérios de avaliação 

 

Este processo se estabelece a partir da observação do aluno, realizada esta 

através de registros , discussões e interpretações de forma a investigadora e 

assim diagnosticada . 

 

 

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

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

informática com vinte computadores e uma impressora, sala multimídia, de 

direção, supervisão e orientação escolar, um laboratório de ciências, salão 

de atos, ginásio poliesportivo e duas quadras de esportes. Oferece alguns 

recursos de acessibilidade como, por exemplo, rampas de acesso para 

cadeirantes.  

Biblioteca 

A biblioteca da escola conta como apoio aprendizagem aos alunos e 

professores disponibilizando materiais necessários para o enriquecimento 



do currículo escolar. Possui também informações sobre cultura através de 

meios disponibilizados como documentos ,livros ,jornais ,revistas e dentre 

outros com vista à pesquisa . 
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Laboratório de Informática 

Espaço no qual utiliza-se a tecnologia como recurso de ensino 

aprendizagem através de pesquisas e apoio para os componentes 

curriculares . 

 

Laboratório de Ciências da Natureza 

Estes são espaços que fazem com que aconteçam as atividades práticas, 

nele são realizados experimentos no qual o aluno presencia a parte prática 

do conceitos abordados em sala de aula . 
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 Funcionamento  

Corpo Docente 

A escola é administrada pela professora Mara Lúcia Paz Nunes, Diretora e 

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

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

supervisão pedagógica é desempenhada pelas especialistas: Tatiana 

Tavares Leão, Joine Oliveira Veloso e Venice Salerno Tondo e a 

orientação educacional é atendida, também pelas especialistas Silvia 

Helena Oliveira e Liane Filipini Cruz, com o total de 52 professores na 

escola. 

 

Corpo Discente 

Possuindo cerca de 950 alunos, regularmente matriculados nos cursos de 

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

Médio, num total de 28 turmas distribuídas nos turnos da manhã, tarde e 

noite. 

Funcionários 



Possui 19 funcionários desenvolvendo o trabalho juntamente com os 

professores. 

Problemas na escola 
  

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

instalação;  

Falta bibliotecária; 

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

Falta de manutenção como a reepintura do prédio . 

 

Forma para resolução dos problemas da escola 

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

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

bibliotecária, pois a biblioteca é bem equipada.  
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