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 I - APRESENTAÇÃO 

 

 Este documento deve constituir-se em subsídio a todas as ações 

pedagógicas do Colégio Estadual Presidente Kennedy desenvolvidas por todos os 

segmentos da Comunidade Escolar. Este trabalho representa para o 

estabelecimento um importante instrumento de apoio.  

  O projeto pedagógico do Colégio Estadual Presidente Kennedy tem 

sido objeto de estudo por parte de uma equipe de pedagogos, professores e 

diretores, contando também com o apoio de pais, alunos e funcionários que 

participaram em reuniões, deram sugestões, fizeram críticas que enriqueceram o 

trabalho, na perspectiva de ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola. 

A Lei 9.394/96 estabeleceu em seu art. 12, inciso I, que “os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de”: 

I  – elaborar e executar  sua proposta pedagógica”. 

Os artigos 13 e 14 definem as incumbências docentes com relação ao 

projeto pedagógico: 

O art 13, I, dispõe que os docentes devem “participar da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”. 

E o disposto no art 14, I, ressalta a “participação dos profissionais de 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola”.  

O presente Projeto é também orientado pela Deliberação 014/99 do Conselho 

Estadual de Educação. Existem também, outros dispositivos legais que orientam a 

construção do presente projeto, apresentados a seguir: 

 

Nacionais: 

 Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 Lei 10.172/2001 – PNE (Plano Nacional de Educação); 

 Lei 9795/99 – Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA/AGENDA 21; 

 Diretrizes Curriculares Nacionais – Ensino Fundamental 04/98  

 Diretrizes Curriculares Nacionais – Ensino Médio – Res. 03/98 

 Diretrizes Curriculares Nacionais - Ensino Profissional de Nível Técnico Res. 

04/99 

 Lei 13381/01, que torna obrigatório, no Ensino Fundamental e Médio da rede 

pública Estadual de Ensino, os conteúdos História do Paraná, além da lei  

10639/03 que altera a Lei 9394/96, que estabelece as Diretrizes Bases  da 
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Educação Nacional, para incluir no currículo oficial na Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática  História e Cultura Afro-Brasileira;  

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9394/96 – Art. 2º e 3º 

(Princípios Norteadores da Educação) 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9394/96 – Cap. 5 – art. 58, 

59 e 60 (da Educação Especial); 

 

Estaduais: 

 Plano Estadual de Educação; 

 Deliberação 07/99-CEE/PR (avaliação); 

 Deliberação 14/99-CEE/PR (proposta pedagógica); 

 Deliberação 16/99-CEE/PR (regimento escolar); 

 Deliberação no. 02/03 - CEE 

 Diretrizes Curriculares Estaduais; 

 Programa de Formação da Cidadania Plena (decreto 4588 de 05/04/2005); 

 Programa de Prevenção e Promoção da Vida – PREVIDA. 

Desta forma, a proposta aqui explicitada incorpora um compromisso 

definido, através da integração de esforços e de ações necessárias em torno das 

prioridades estabelecidas e intimamente ligadas ao processo educativo. Essa 

participação de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo é condição 

imprescindível para a efetivação das metas traçada entre os profissionais do Colégio 

Estadual Presidente Kennedy que estão comprometidos em realizar o que foi 

planejado coletivamente. 
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II -  INTRODUÇÃO 

 

2.1 Identificação do Estabelecimento 

 

2.1.1 – Estabelecimento de Ensino: 

 COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE KENNEDY – ENSINO FUNDAMENTAL, 

MÉDIO E PROFISSIONAL 

Código: 00149 

 

2.1. 2 – Município: 

            PONTA GROSSA 

Código: 2010 

 

2.1.3 – Dependência Administrativa: 

             ESTADUAL 

 

2.1.4 – NRE: PONTA GROSSA 

Código: 025 

 

2.1.5 – Entidade Matenedora: 

            GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

 

2.1.6 – Ato de Autorização do Estabelecimento 

Decreto nº 14.768 de 28/04/1964 

 

2.1.7 – Ato de Reconhecimento/Renovação do Estabelecimento: 

Resolução nº 2.981 de 11/12/81 

 

2.1.8 – Parecer do NRE de Aprovação do Regimento Escolar  

Parecer nº 070/04 

 

2.1.9 – Distância do Estabelecimento ao NRE: 06 km. 

 

2.1.10 – Localização:  URBANA 
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2.2 – Organização do Estabelecimento: 

 

2.2.1 – Modalidade de Ensino: 

    Ensino Fundamental (5ª a 8ª série): Resolução nº 3.741/02 

    Ensino Médio: Resolução nº 2.639/05 

    Ensino Profissional:  - Integrado e Subseqüente: Resolução nº. 689/06 

  Ensino Profissional: Proeja Informática: Resolução nº Resolução nº 1324/08 

    Ensino Profissional: Proeja Administração: Resolução nº 5863/08 

 

2.2.2 –  Número de Turmas:   

Manhã - 15 

Tarde – 13 

Noite – 10 

              Número de alunos: 1024 

              Número de Professores: 68 

              Número de Pedagogos: 07 

              Número de Funcionários: 19 

              Numero de salas de aulas: 14 

              Número de alunos com necessidades especiais: 03 

 

 

2.2.3 Quadro Demonstrativo da Ocupação Física do Prédio 

 

Horário/turnos 

7:45 às 11:40 13:00 às 17:25 18:45 às 22:50 

N.º de 
Classes 

N.º de 
Alunos 

N.º de 
Classes 

N.º de 
Alunos 

N.º de 
Classes 

N.º de 
Alunos 

Ensino 

Fundamental  

5.ª 

Série 
  03 87   

6.ª 

Série 
  03 101   

7.ª 

Série 
  03 106   

8.ª 

Série 
  03 108   

Total:    12 402   

Horário/turnos 7:45 às 11:40 13:00 às 17:25 18:45 às 22:50 
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N.º de 

Classes 

N.º de 

Alunos 

N.º de 

Classes 

N.º de 
Alunos 

N.º de 
Classes 

N.º de 
Alunos 

Ensino Médio 

(Incluindo o 

Téc. em Inf. 

Integrado)  

1.ª 

Série 
05 188 01 25   

2ª 

Série 
06 150     

3.ª 

Série 
04 108     

 Total:  15 446 01 25   

Curso 

Técnico em 

Informática 

Subseqüente 

1º 

Ciclo 
    02 82 

2º 

Ciclo 
    01 36 

3º 

Ciclo 

 

    02 48 

Total:      05 166 

Curso 

Técnico em 

Informática 

PROEJA 

4º 

Ciclo 
    01 10 

5º 

Ciclo 
    01 09 

6º 

Ciclo 
    01 10 

Total:      03 29 

Curso 

Técnico em 

Administração  

PROEJA 

2º 

Ciclo 
    01 13 

3º 

Ciclo 
    01 09 

Total:      02 22 
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2.2.4 - Oferta de Cursos 
 

Cursos  autorizados e reconhecidos 

Curso(s) reconhecido(s) 
Número do(s) 

reconhecimento(s) 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Res. 2.981/81 – DOE 

12/01/82 

ENSINO MÉDIO 
Res. 185/01 – DOE 

19/02/2001 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

INTEGRADO 

Res. 4.908/08 

05/01/2009 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

SUBSEQUENTE 

Res. 2.782/08 

27/08/2008 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

PROEJA 

Res. 1.324/08 

18/06/2008 

CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

PROEJA 

Res. 5.863/08 

02/03/2009 

 

 

2.2.5 - Condições Materiais e Recursos Tecnológicos 

 

 

a) Número de ambientes 

pedagógicos: 

- Salas de aula: 15 

- Laboratórios de informática: 03 

- Biblioteca:        01 

- Sala de vídeo:  01 

- Laboratório de Ciências: 01  

b) Área destinada a ambientes 

pedagógicos (m²): 

- Salas de aula: 900m2  

 -  Laboratórios: 180m² 

- Biblioteca: 91,37m2   

- Sala de vídeo: 120m2  

- Laboratório de Ciências: 71,2m2  
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- Sala de mat. de Educação Física: 01 

- Quadra  poliesportiva: 01 

- Sala de mat. De Ed. Física: 6m2                                                           

- Quadra poliesportiva:     672m2 

 

c) Número de ambientes 
administrativos 

 

07 ambientes 

 

d) Área destinada a ambientes 
administrativos (m²) 

 

Área Total: 255 m2 

e) Relação dos ambientes administrativos 

Ambiente Área (m²) 

- Sala de direção: 01 

- Sala da Equipe Pedagógica: 03 

- Sala de professores: 01 

- Sala de material didático: 01 

- Secretaria: 01 

-    Sala de direção:   30  m2 

-    Sala da Equipe Pedag.:  50 m2 

-    Sala de professores:  70 m2 

-    Sala de material didático: 25 m2 

-    Secretaria:  80  m2 

 

   

f) Complexo higiênico-sanitário 

Banheiro Sexo ao qual se destina nº de 
pias 

nºvasos 
sanitários 

Professores ( x )masculino (    ) feminino 01 02 

Professores (    )masculino ( x ) feminino 02 03 

Banheiro 1 ( x )masculino (    ) feminino 01 04 

Banheiro 2  (   ) masculino  ( x ) feminino 02 04 

Banheiro 3  fase de 
adaptação 

( x )masculino (    ) feminino 01 02 

Banheiro 4  fase de 
adaptação 

(   ) masculino   ( x ) feminino 01 02 

Banheiro 5  adaptado ( x) masculino   (    ) feminino 01 01 

Banheiro 6  adaptado (    )masculino (  x )  feminino 01 01 

 
Vestuários Sexo ao qual se destina Box com chuveiros 

elétricos 

Vestuário 1 ( x )masculino   (   )feminino 02 
Vestuário 2  (    )masculino   ( 

x)feminino 
01 

Número de bebedouros: 04 

 

g) Linha de acesso à rede internacional de informações: 

  Adsl, com recursos da APMF 
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h) Infra-estrutura de acessibilidade a pessoas de necessidades especiais: 

Adequado. 

i) Equipamentos de informática:  

 

*1 laboratório Paraná Digital: 

- 5 ilhas trabalhando com 4 terminais burro em cada ilha; 

- 5 microcomputadores comportando placas de vídeo e hubs USB que 

distribuem o sistema operacional para os demais terminais e HD 

compartilhado; 

- a rede disponibilizada para o Paraná Digital é fornecida e monitorada pelo 

Governo do Estado, através do Sistema Operacional Linux.  

 

*1 laboratório Proinfo: 

- 10 microcomputadores com processador Intel Celeron 2,53Ghz; 496Mb de 

memória RAM, HD 80Gb; 

- link de acesso a World Wide Web da Empresa Oi, de 2Mbps de transmissão. 

- Material didático produzido pelos professores, disponibilizado em ambiente 

on-line. 

 

* 1 laboratório de informática: 

- 16 microcomputadores com configurações diversas, de doação da 

comunidade empresarial da cidade. 

 

 
 
2.2.6 -  Aspectos históricos do Estabelecimento  

 

 Até 1964, Ponta Grossa tinha apenas três ginásios estaduais: Instituto 

de Educação Professor César Prieto Martinez, Colégio Estadual Regente Feijó e 

Escola Estadual Becker e Silva e ginásios em instituições de ensino particulares, 

como  

                     O Ginásio Industrial de Ponta Grossa foi criado pelo Decreto 5.703 de 

27 de dezembro de 1961 e o seu funcionamento foi autorizado pelo Decreto 14.768 

de 28 de abril de 1964. Sendo Ponta Grossa a primeira cidade do Paraná a ter um 

Ginásio Industrial Estadual. Embora o Ginásio Industrial tenha iniciado suas 

atividade em 1964, sua inauguração oficial só realizou-se em 1965. Nessa ocasião 

foi feita a proposição para o nome da escola fosse  mudado a fim de homenagear os 
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Estados  Unidos da  América, país cujo  governo tanto contribuíra para sua 

fundação. 

 Vários nomes foram sugeridos, no entanto o indicado foi o grande 

estadista norte-americano John F. Kennedy, que na época era admirado no mundo 

inteiro pela sua luta em prol da democracia, da ordem, da paz e do progresso, 

principalmente da América Latina, onde havia favorecido programas extraordinários 

com “Aliança para o Progresso”. 

 Atendendo a solicitação do Professor Tavares, diretor na época, o 

“Ginásio Industrial de Ponta Grossa” passou a chamar-se “Ginásio Industrial 

Estadual Presidente Kennedy”, de acordo com o Decreto 19.803 de 25 de outubro 

de 1965. 

 A Portaria 4.374/66 de 16 de agosto de 1966 autorizou o 

funcionamento do ginásio no período noturno, quando a primeira turma já estava 

constituída.  

 Após 1969 a escola cresceu muito, tanto em número de salas de aula 

que foram acrescidas de seis, somando dezessete salas, como em número de 

alunos que passaram de 600 para 1.600 e mais de 60 professores. Também foram 

feitas melhorias na escola, como a construção da quadra de esportes. 

 Em 1972, com a Lei 5.692/71, a escola perdeu sua característica 

industrial e de preparação para o trabalho. Por essa razão, a Secretaria de Estado 

da Educação mudou o nome da escola para “Ginásio Estadual Presidente Kennedy”, 

através de Resolução do Conselho Estadual de Educação. 

 Em 1975 foi criado o curso supletivo, autorizado pela Resolução 

Estadual nº 60/75 e oficializado pelo decreto 1.359 de 23 de dezembro de 1975. A 

partir dessa data, o estabelecimento passou a chamar-se Escola Presidente 

Kennedy – Ensino Regular e Supletivo de 1º Grau.  

 Devido às mudanças econômicas, sociais e políticas ocorridas a partir 

da década de 80, no contexto nacional e conseqüentemente estadual e local, a 

Escola Estadual Presidente Kennedy passou por transformação tanto na estrutura 

física como de recursos humanos.  Dentre as quais podemos citar: desativação das 

oficinas, autorização de curso de 2º Grau em 1995, adesão do estabelecimento de 

ensino ao PROEM em 1996, participação dos professores em projetos como Vale 

Saber em 1996, 1997, 1998 e Correção de Fluxo em 1997 e 1998, a maioria dos 

professores participaram dos cursos de Pós-Graduação em 1997. Houve reformas 

gradativas no prédio escolar em 1997,1998 e 1999. 
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 Com a autorização do Curso de 2º Grau Regular, agora Ensino 

Médio, através da resolução 3.642/95, publicada no Diário Oficial do Estado em 30 

de outubro de 1995, o estabelecimento passou a denominar-se Colégio Estadual 

Presidente Kennedy. 

 Em 2004 o Colégio solicitou a implantação do Curso Técnico em 

Informática com organização curricular integrado ao Ensino Médio, a ser implantado 

a partir do ano 2005. 

A Lei 9394/96 estabeleceu as novas Diretrizes e Base da Educação 

Nacional, e com a promulgação do Decreto 5154/04, ocorreu uma mudança no 

panorama da oferta da Educação Profissional, já indicada pelo Parecer 16/99 do 

Conselho Nacional da Educação, o qual definiu as novas diretrizes 

profissionalizantes do nível técnico. 

O Estabelecimento segue a política para a Educação Profissional 

definida pela Secretaria de Estado da Educação que em consonância com a política 

nacional ratifica, portanto, a necessidade de oferta de um ensino profissional que 

integre os conhecimentos da Base Nacional Comum com a Formação Especifica no 

currículo do curso. 

           Desta forma, a proposta do Colégio Estadual Presidente Kennedy aqui 

explicitada incorpora este direcionamento na acepção de que a formação técnica 

não prescinde dos fundamentos científico-tecnológicos presentes nas disciplinas de 

formação geral. 

           A integração de esforços, em torno das prioridades estabelecidas é 

uma condição imprescindível para a efetivação das metas traçadas. 
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III – OBJETIVOS DO P.P.P. 

 

3.1 Objetivos Gerais 

a) Registrar organizadamente as ações internas a serem desenvolvidas pela escola 

em coerência com os objetivos que a escola almeja e em favor da sua interação 

com a realidade em que está inserida. 

b) Descrever as concepções que a escola pensa sobre: o homem, o mundo, a 

sociedade, o ensino, a aprendizagem, etc.; 

c) Colocar no centro do processo educativo o indivíduo, enquanto pessoa, que é 

capaz de sonhar, de criar, de projetar, de olhar diferente para o que já faz, para si 

mesmo, para o outro e para o mundo; 

d)  Desencadear em cada ser humano o processo de buscar o verdadeiro sentido de 

sua existência, encontrando sua missão, aquilo que só ele pode fazer,como meio 

de superar o vazio existencial. 

 

3.2   Objetivos Específicos 

a) Desenvolver um novo olhar sobre o fazer da escola, tornando-o mais humano, 

visando instrumentalizar os educandos para a elaboração de projetos pessoais e 

coletivos; 

b) Fundamentar as ações educativas, desde as mais restritas até as mais amplas, 

com os valores de cidadania, profissionalismo, tolerância, equilíbrio, integridade e 

pessoalidade; 

c) Intensificar em toda comunidade escolar, o desenvolvimento da consciência de 

ser escola, para além do prédio, das normas e leis, favorecendo o surgimento de 

um clima harmonioso, de co-responsabilidade e de trabalho coletivo; 

d) Efetivar a transição da organização do conhecimento, passando da visão de 

cadeia linear para a imagem de rede de significações, através de uma mudança 

de postura pessoal do profissional da educação, desenvolvendo um “novo olhar” 

para o seu planejamento e a sua prática de avaliação; 

e) Restaurar na escola uma prática de avaliação mais fecunda, comprometida com a 

elaboração de um espectro de instrumentos diversificados que favoreçam a 

manutenção do foco, não no conhecimento, mas sim na capacidade do educando 

de mobilizar o conhecimento a serviço de seus projetos individuais e coletivos; 

f)  Criar recursos para organizar o trabalho escolar efetivando uma metodologia  

inter e transdisciplinar, mantendo-se em torno de objetivos que transcendam os 
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limites e os objetos das diferentes disciplinas, deslocando o foco das atenções 

dos conteúdos disciplinares para as pessoas e seus projetos individuais e 

coletivos; 

g) Efetivar na relação professor-aluno, a contextuação como estratégia de 

aproximação entre os temas escolares e a realidade extra-escolar, intuindo 

construir redes de significações, para conhecer; 

h) Propor a toda comunidade escolar o desenvolvimento de projetos diversos que 

possibilitem demonstrar na prática os conhecimentos construídos bem como a 

apreensão de novos conceitos importantes na formação da pessoa e do cidadão. 

 

 

 

IV -  MARCO SITUACIONAL 

 

                     O contexto em que a escola está inserida hoje nos aponta para uma 

série de crises que a sociedade contemporânea, em termos mundiais, está 

enfrentando, as quais refletem direta e indiretamente no cotidiano escolar. Estas 

crises perpassam os mais diversos setores estruturadores da sociedade como a 

economia, a política, a religião, a cultura, a ética, a filosofia, a moral, a família, o 

social e indiscutivelmente a escola. 

                      Vivemos num momento histórico de alienação, que é ao mesmo tempo 

individual e coletiva, levando o indivíduo a ter como meta apenas o princípio do 

prazer, do eu, da realização do aqui agora, que só podem ser vividos através da 

supervalorização dos padrões estéticos, padrões estes ditados e conduzidos pela 

mídia. Esta escolha tem levado o indivíduo à construção de uma identidade 

“aparente e vulnerável”, ausente de um significado de sua existência, quer seja 

individual ou coletiva. Tem levado ao aparecimento de uma angústia e de uma 

ansiedade exageradas no ser humano, pelo capitalismo que vende o desejo de “ter”, 

gerando o aniquilamento de sua capacidade de reconhecer suas capacidades mais 

simples de sonhar, projetar, ter esperança, estabelecer metas, perceber e ir em 

direção ao outro e ao mundo. Muitas vezes nos vemos diante de um ser humano 

apático, sem esperanças, que não acredita em si mesmo, no mundo e nas pessoas. 

Aos poucos vai assumindo diante da vida, a “postura do impossível”, esperando que 

“alguém”, que não seja ele, venha resolvê-la. 

                     Ganha espaço no palco da existência um personagem, a “síndrome da 

desistência”, numa via de mão dupla. A desistência do (a): 
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- do esposo       esposa; dos pais         filhos; do professor         alunos;                  

do professor           escola; do professor         pedagogo;   do professor          direção;  

dos pais         escola;  dos funcionários          escola; escola          sistema;    

sociedade             escola.                               

                     A sensação é a de estarmos num jogo de ping-pong, onde a bola não 

pertence a ninguém, no qual falar de limites, compromissos e responsabilidades, 

passa a ser motivo de grande sofrimento e culpabilidade. 

                     A escola tal como está, apenas vem integrando a imensa “Torre de 

Babel” social e seria ingenuidade continuar acreditando e ao mesmo tempo negando 

o perfil estruturante (biológico, físico, psicológico, social, espiritual) do indivíduo que 

a constitui, uma vez que este, é exatamente o mesmo ser humano que está 

passando pelo vazio existencial. 

                     Estamos numa “crise humana” de identidade psíquica e de sentido para 

a existência e esta não está primeiramente vinculada apenas à função que o 

indivíduo exerce na escola, na família, na política ou religião. 

                     Finalmente, a escola caracteriza-se diante de nossos olhos, numa 

realidade pouco desejada, mas necessária de ser enfrentada com ousadia: 

- falta de compromisso na relação com o outro; 

- grande índice de profissionais doentes; 

- grande índice de profissionais afastado de suas funções (atestados, licenças 

médicas); 

- alunos que “fogem das salas de aula, pulam o muro, se drogam, se prostituem, 

bebem muito, desistem da escola, não acompanham os estudos; 

- constante gasto de energia e tempo da equipe técnico-pedagógica na 

administração e resolução de conflitos; 

- reprovação escolar; 

- sobrecarga da jornada  de trabalho do professor em busca de aumentar sua 

renda; 

- falta de tempo para realizarmos reuniões, planejamento, projetos; 

- pouca participação dos pais na vida escolar dos filhos e na vida da escola como 

um todo; 

                     Conseqüentemente podemos falar da crise que se refere ao “vazio do 

fazer escolar”, quer seja no seu modo mais restrito (cumprimento de horários, de 

tarefas de acordo com a função exercida, etc) até no mais amplo (avaliação, 

sucesso escolar do aluno, êxito do profissional da educação, dos funcionários, etc). 
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                     Se pessoalmente não há sonhos e projetos que dêem verdadeiro 

sentido para a existência humana, como poderiam então existir no seio da escola? 

                     Na tentativa da escola buscar melhorar toda realidade negativa que 

permeia o seu contexto, em primeiro lugar é preciso reconhecer a necessidade de 

reorganizar e reconfigurar seus espaços, seus tempos, revitalizar os significados do 

currículo, considerar a formação pessoal como constituição de um amplo espectro 

de competências e sobretudo, que o papel dos professores faça parte de um cenário 

onde as idéias de conhecimento e de valor encontrem-se definitivamente imbricadas. 

                     Refletir o seu fazer pedagógico, a sua missão enquanto instituição 

social que tem grande responsabilidade com a transformação da sociedade através 

da formação do cidadão, é o que a escola deve fazer aproveitando os momentos de 

reuniões pedagógicas, hora atividade, cursos, etc. Essa escola reflexiva que 

buscaremos nos ajudará a perceber que não é necessário construir propostas 

mirabolantes, reinventar metodologias, novas propostas de avaliação que nos 

apontarão apenas resultados quantitativos sem transformar a essência, aquilo a que 

a escola realmente se propõe. Para isso buscaremos um “novo olhar sobre o 

presente”, visualizando aquilo que já fazemos e que são ações positivas, saudáveis, 

e que dão sentido ao fazer escolar bem como toda ação que precisa ser mudada, 

melhorada no fazer da escola, do professor e do aluno em função de suas metas , 

sonhos e realizações. 

                    Aprofundaremos nossa proposta no marco conceitual, onde 

descrevemos a filosofia e os objetivos da escola, a concepção de educação e de 

avaliação que nortearão a nossa prática, na tentativa de responder as necessidades 

da escola, numa constante ação-reflexão-ação, já que o Projeto Político Pedagógico 

enquanto registro das ações da escola precisa ser atualizado periodicamente. 

 

 

4.1 -  Caracterização Comunidade 
   
                      Em nosso quadro de professores e funcionários, contamos com 2 

professoras com mestrado e todos os demais com cursos em nível de pós-

graduação. Entre os funcionários, temos 4 funcionários com 3º grau, 4 funcionários 

cursando o 3º grau, 2 funcionárias com ensino médio completo e 2 formadas no 

curso do Pró-funcionário e as demais com ensino fundamental. 

                      Devido ao fato de nosso colégio localizar-se na área bem próxima ao 

centro da cidade de Ponta Grossa, nossa comunidade escolar é oriunda dos mais 
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diversos bairros e vilas constituindo-se assim numa comunidade escolar bem 

diversificada em termos sócio-econômicos e culturais. 

                       Quanto a faixa etária, por ofertarmos cursos desde o Ensino 

fundamental, segundo segmento, até o Ensino Profissional Subseqüente, podemos 

perceber que nossos alunos vão desde pré-adolescentes até adultos trabalhadores, 

pais de família. 

                        A renda familiar, de acordo com os dados pesquisados no ato da 

matrícula, oscila entre menos de um salário mínimo até 6 salários, sendo estes na 

sua maioria oriundos da renda do casal. Temos também muitas famílias cujos pais 

são separados, não recebem pensão, vivem somente da renda do pai ou da mãe, 

necessitando que muitos alunos busquem bem cedo o mercado de trabalho através 

de Regime de Estágio nas diversas áreas de atuação profissional, através de 

convênios entre a escola e empresas de Recursos Humanos. Muitos de nossos 

alunos recebem auxílio do Governo Federal através do Programa Bolsa Escola e 

também do Governo municipal através do Projeto dos passes escolares gratuitos. 

 

 

 

V -  MARCO CONCEITUAL 

 

5.1 – Princípios Norteadores da educação 

 

                 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9394/96 nos 

seus artigos 2º e 3º define os princípios e fins da educação: 

Art. 2º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
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IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

Vlll - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

5.2 – Diretrizes Curriculares que norteiam o Ensino Fundamental, de acordo 

com o Parecer nº 04 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de Educação de 29/01/1998: 

 

Art. 3º São as seguintes as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental: 

I - As Escolas deverão estabelecer como norteadores e suas ações pedagógicas: 

a) os Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do 

Respeito ao Bem Comum; 

b) os Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do exercício da 

Criticidade e do respeito à Ordem Democrática. 

c) os Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, e da diversidade de 

Manifestações Artísticas e Culturais. 

 

II - Ao definir suas Propostas Pedagógicas, as Escolas deverão explicitar o 

reconhecimento da identidade pessoal de alunos, professores e outros profissionais 

e a identidade de cada unidade escolar e de seus respectivos sistemas de ensino. 

 

III - As Escolas deverão reconhecer que as aprendizagens são constituídas pela 

interação entre os processos de conhecimento com os de linguagem e os afetivos, 

em conseqüência das relações entre as distintas identidades dos vários participantes 

do contexto escolarizado; as diversas experiências de vida de alunos, professores e 
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demais participantes do ambiente escolar, expressas através de múltiplas formas 

de diálogo, devem contribuir para a constituição de identidades afirmativas, 

persistentes e capazes de protagonizar ações autônomas e solidárias em relação a 

conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã. 

 

IV - Em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso para alunos a 

uma Base Nacional Comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação 

pedagógica na diversidade nacional, a Base Nacional Comum e sua Parte 

Diversificada deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que vise 

estabelecer a relação entre a Educação Fundamental e: 

a) a Vida Cidadã através da articulação entre vários dos seus aspectos como: 

1. a Saúde 

2. a Sexualidade 

3. a Vida Familiar e Social 

4. o Meio Ambiente 

5. o Trabalho 

6. a Ciência e a Tecnologia 

7. a Cultura 

8. as Linguagens; 

 

b) as Áreas de Conhecimento: 

1. Língua Portuguesa 

2. Língua Materna (para populações indígenas e migrantes) 

3. Matemática 

4. Ciências 

5. Geografia 

6. História 

7. Língua Estrangeira 

8. Educação Artística 

9. Educação Física 

10. Educação Religiosa (na forma do art. 33 da LDB) 

 

V - As Escolas deverão explicitar, em suas propostas curriculares, processos de 

ensino voltados para as relações com sua comunidade local, regional e planetária, 

visando à interação entre a Educação Fundamental e a Vida Cidadã; os alunos ao 

aprenderem os conhecimentos e valores da Base Nacional Comum e, da Parte 
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Diversificada, estarão também constituindo sua identidade como cidadãos, 

capazes de serem protagonistas de ações responsáveis, solidárias e autônomas em 

relação a si próprios, às suas famílias e às comunidades. 

 

VI - As Escolas utilizarão a Parte Diversificada de suas propostas curriculares, para 

enriquecer e complementar a Base Nacional Comum, propiciando, de maneira 

específica, a introdução de projetos e atividades do interesse de suas comunidades. 

 

VII - As escolas devem trabalhar em clima de cooperação entre a direção e as 

equipes docentes para que haja condições favoráveis à adoção, execução, 

avaliação e aperfeiçoamento das estratégias educacionais, em conseqüência do uso 

adequado do espaço físico, do horário e calendário escolares, na forma dos art. 12 a 

14 da LDBEN. 

 

5.3 – Diretrizes Curriculares que norteiam o Ensino Médio de acordo com a 

Resolução n° 03 de 26/06/1998 da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação 

 

Art. 1º As diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM, 

estabelecidas nesta Resolução, se constituem num conjunto de definições 

doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 

organização pedagógica curricular de cada unidade escolar integrante dos diversos 

sistemas de ensino, em atendimento ao que manda a lei, tendo em vista vincular a 

educação com o mundo e a prática social, consolidando a preparação para o 

exercício da cidadania e propiciando preparação básica para o trabalho.   

 

Art. 2º A organização curricular de cada escola será orientada pelos valores 

apresentados na Lei 9.394, a saber: 

I - os fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 

respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II - os que fortaleçam os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca. 

 

Art. 3º Para observância dos valores mencionados no artigo anterior, a prática 

administrativa e pedagógica dos sistemas de ensino e de suas escolas, as formas de 
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convivência no ambiente escolar, os mecanismos de formulação e implementação 

de política educacional, os critérios de alocação de recursos, a organização do 

currículo e das situações de ensino aprendizagem e os procedimentos de avaliação 

deverão ser coerentes com princípios estéticos, políticos e éticos, abrangendo: 

 

I - a Estética da Sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e padronização, 

estimulando a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, e a 

afetividade, bem como facilitar a constituição de identidades capazes de suportar a 

inquietação, conviver com o incerto e o imprevisível, acolher e conviver com a 

diversidade, valorizar a qualidade, a delicadeza, a sutileza, as formas lúdicas e 

alegóricas de conhecer o mundo e fazer do lazer, da sexualidade e da imaginação 

um exercício de liberdade responsável. 

 

II - a Política da Igualdade, tendo como ponto de partida o reconhecimento dos 

direitos humanos e dos deveres e direitos da cidadania, visando à constituição de 

identidades que busquem e pratiquem a igualdade no acesso aos bens sociais e 

culturais, o respeito ao bem comum, o protagonismo e a responsabilidade no âmbito 

público e privado, o combate a todas as formas discriminatórias e o respeito aos 

princípios do Estado de Direito na forma do sistema federativo e do regime 

democrático e republicano. 

 

III - a Ética da Identidade, buscando superar dicotomias entre o mundo da mundo da 

matéria, o público e o privado, para constituir identidades sensíveis e igualitárias no 

testemunho de valores de seu tempo, praticando um humanismo contemporâneo, 

pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade do outro e pela 

incorporação da solidariedade, da responsabilidade e da reciprocidade como 

orientadoras de seus atos na vida profissional, social, civil e pessoal. 

 

5.4 - Diretrizes Curriculares que norteiam o Ensino Profissional de Nível Técnico 

de acordo com a Resolução nº 04 de 08/12/1999 da Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação  

 

Art. 3º São princípios norteadores da educação profissional de nível técnico os 

enunciados no artigo 3 º da LDB, mais os seguintes: 

I - independência e articulação com o ensino médio; 

II - respeito aos valores estéticos, políticos e éticos; 
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III - desenvolvimento de competências para a laborabilidade; 

IV - flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização; 

V - identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso; 

VI - atualização permanente dos cursos e currículos; 

VII - autonomia da escola em seu projeto pedagógico. 

 

Art. 4º São critérios para a organização e o planejamento de cursos: 

I - atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade; 

II - conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade 

institucional da escola ou da rede de ensino. 

 

Art. 5º A educação profissional de nível técnico será organizada por áreas 

profissionais, constantes dos quadros anexos, que incluem as respectivas 

caracterizações, competências profissionais gerais e cargas horárias mínimas de 

cada habilitação. 

 

Parágrafo único. A organização referida neste artigo será atualizada pelo Conselho 

Nacional de Educação, por proposta do Ministério da Educação, que, para tanto, 

estabelecerá processo permanente, com a participação de educadores, 

empregadores e trabalhadores. 

 

Art. 6º Entende-se por competência profissional a capacidade de mobilizar, 

articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. 

 

Parágrafo único. As competências requeridas pela educação profissional, 

considerada a natureza do trabalho, são as: 

I - competências básicas, constituídas no ensino fundamental e médio; 

II - competências profissionais gerais, comuns aos técnicos de cada área; 

III - competências profissionais específicas de cada qualificação ou habilitação. 

 

Art. 7º Os perfis profissionais de conclusão de qualificação, de habilitação e de 

especialização profissional de nível técnico serão estabelecidos pela escola, 

consideradas as competências indicadas no artigo anterior. 
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§ 1º Para subsidiar as escolas na elaboração dos perfis profissionais de conclusão 

e na organização e planejamento dos cursos, o Ministério da Educação divulgará 

referencial curricular por área profissional. 

§ 2º Poderão ser organizados cursos de especialização de nível técnico, vinculado à 

determinada qualificação ou habilitação profissional, para o atendimento de 

demandas específicas. 

§ 3º Demandas de atualização e de aperfeiçoamento de profissionais poderão ser 

atendidas por meio de cursos ou programas de livre oferta. 

 

Art. 8º A organização curricular, consubstanciada no plano de curso, é 

prerrogativa e responsabilidade de cada escola. 

§ 1º O perfil profissional de conclusão define a identidade do curso. 

§ 2º Os cursos poderão ser estruturados em etapas ou módulos: 

I - com terminalidade correspondente a qualificações profissionais de nível técnico 

identificadas no mercado de trabalho; 

I - sem terminalidade, objetivando estudos subseqüentes. 

§ 3º As escolas formularão, participativamente, nos termos dos artigos 12 e 13 da 

LDB, seus projetos pedagógicos e planos de curso, de acordo com estas diretrizes. 

 

Art. 9º A prática constitui e organiza a educação profissional e inclui, quando 

necessário, o estágio supervisionado realizado em empresas e outras instituições. 

§ 1º A prática profissional será incluída nas cargas horárias mínimas de cada 

habilitação. 

§ 2º A carga horária destinada ao estágio supervisionado deverá ser acrescida ao 

mínimo estabelecido para o respectivo curso. 

§ 3º A carga horária e o plano de realização do estágio supervisionado, necessário 

em função da natureza da qualificação ou habilitação profissional, deverão ser 

explicitados na organização curricular constante do plano de curso. 

 

Art. 10. Os planos de curso, coerentes com os respectivos projetos pedagógicos, 

serão submetidos à aprovação dos órgãos competentes dos sistemas de ensino, 

contendo: 

I - justificativa e objetivos; 

II - requisitos de acesso; 

III - perfil profissional de conclusão; 



 24 

IV - organização curricular; 

V - critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores; 

VI - critérios de avaliação; 

VII - instalações e equipamentos; 

VIII - pessoal docente e técnico; 

IX - certificados e diplomas. 

 

Art. 11. A escola poderá aproveitar conhecimentos e experiências anteriores, 

desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da 

respectiva qualificação ou habilitação profissional, adquirido: 

I - no ensino médio; 

II - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos 

em outros cursos; 

III - em cursos de educação profissional de nível básico, mediante avaliação do 

aluno; 

IV - no trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do aluno; 

V - e reconhecidos em processos formais de certificação profissional. 

 

Art. 12. Poderão ser implementados cursos e currículos experimentais em áreas 

profissionais não constantes dos quadros anexos referidos no artigo 5º desta 

Resolução, ajustados ao disposto nestas diretrizes e previamente aprovados pelo 

órgão competente do respectivo sistema de ensino. 

 

Art. 13. O Ministério da Educação organizará cadastro nacional de cursos de 

educação profissional de nível técnico para registro e divulgação em âmbito 

nacional. 

 

Parágrafo único. Os planos de curso aprovados pelos órgãos competentes dos 

respectivos sistemas de ensino serão por estes inseridos no cadastro nacional de 

cursos de educação profissional de nível técnico. 

 

Art. 14. As escolas expedirão e registrarão, sob sua responsabilidade, os diplomas 

de técnico, para fins de validade nacional, sempre que seus planos de curso estejam 

inseridos no cadastro nacional de cursos de educação profissional de nível técnico 

referido no artigo anterior. 
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§ 1º A escola responsável pela última certificação de determinado itinerário de 

formação técnica expedirá o correspondente diploma, observado o requisito de 

conclusão do ensino médio. 

§ 2º Os diplomas de técnico deverão explicitar o correspondente título de técnico na 

respectiva habilitação profissional, mencionando a área à qual a mesma se vincula. 

§ 3º Os certificados de qualificação profissional e de especialização profissional 

deverão explicitar o título da ocupação certificada. 

§ 4º Os históricos escolares que acompanham os certificados e diplomas deverão 

explicitar, também, as competências definidas no perfil profissional de conclusão do 

curso. 

 

Art. 15. O Ministério da Educação, em regime de colaboração com os sistemas de 

ensino, promoverá processo nacional de avaliação da educação profissional de nível 

técnico, garantida a divulgação dos resultados. 

 

Art. 16. O Ministério da Educação, conjuntamente com os demais órgãos federais 

das áreas pertinentes, ouvidos o Conselho Nacional de Educação, organizará um 

sistema nacional de certificação profissional baseado em competências. 

§ 1º Do sistema referido neste artigo participarão representantes dos trabalhadores, 

dos empregadores e da comunidade educacional. 

§ 2º O Conselho Nacional de Educação, por proposta do Ministério da Educação, 

fixará normas para o credenciamento de instituições para o fim específico de 

certificação profissional. 

 

Art. 17. A preparação para o magistério na educação profissional de nível técnico 

se dará em serviço, em cursos de licenciatura ou em programas especiais. 

 

Art. 18. A observância destas diretrizes será obrigatória a partir de 2001, sendo 

facultativa no período de transição, compreendido entre a publicação desta 

Resolução e o final do ano 2000. 

§ 1º No período de transição, as escolas poderão oferecer aos seus alunos, com as 

adaptações necessárias, opção por cursos organizados nos termos desta 

Resolução. 
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§ 2º Fica ressalvados o direito de conclusão de cursos organizados com base no 

Parecer CFE nº45, de 12 de janeiro de 1972, e regulamentações subseqüentes, aos 

alunos matriculados no período de transição. 

 

       

5.5  - FILOSOFIA DA ESCOLA 

 

                     A partir dos apontamentos feitos anteriormente no Marco Conceitual, 

abrem-se diante de nós várias possibilidades de caminhos que podemos seguir, 

enquanto alternativas para responder tanto as necessidades humanas de caráter 

pessoal, como educacional. 

                     Queremos deixar claro ao longo desta sistematização, que nosso maior 

desejo é concretizar a necessidade da humanização do ser humano e também a 

humanização de tudo aquilo que já fazemos na escola, ao invés de continuarmos 

numa corrida desenfreada e frustrante para construirmos novas metodologias, 

sistemas de avaliação, atingir altos índices de eficiência e produtividade que 

traduzem apenas resultados quantitativos, sem efetivamente chegar à transformação 

a que se propõe. 

                      Acreditar que somos capazes de responder as necessidades escolares 

realizando propostas e mais propostas mirabolantes, como se estivéssemos 

confeccionados roupas novas para os já conhecidos personagens, seria insistir no 

cansativo e desgastante percurso que se tem vivido dentro da instituição escolar. 

Seria negar o valor e a existência de tudo aquilo de bom que já realizamos na 

escola.  

                      O que pretendemos é desenvolver um “novo” olhar sobre o “presente”, 

buscando neste, os aspectos saudáveis, para a partir de então, desfazermos os 

condicionamentos vitais que nos paralisam e assim nos tornarmos LIVRE e 

RESPONSÁVEIS, não apenas pelo que fomos ou vivemos, mas principalmente pelo 

que decidirmos SER e FAZER. 

                      Para tal afirmação, encontramos forte sustentação na Logoterapia, um 

campo da psicologia moderna que se mostra com uma enorme profundidade e 

consistência no desenvolvimento de um ser humano mais saudável nas suas 

dimensões bio-psico-físico-socio-espiritual. Criada pelo médico psiquiatra Vienerme 

Viktor Emil Frankl, durante a sua experiência nos campos de concentração, na 2º 

Guerra Mundial, o termo “logos” é uma palavra grega que significa “sentido” e uma 



 27 

tradução literal do termo “logoterapia” é “terapia através do significado”, diferente 

de “sentido através da terapia”, da psicoterapia tradicional. 

                      Voltada para uma compreensão do ser humano a partir de sua 

incessante busca de um sentido, a Logoterapia e Análise Existencial, trazem uma 

imagem de homem que supera reducionismos e uma proposta de trabalho que não 

se limita a Psicologia, mas abrange todas as áreas da atividade humana, buscando 

resgatar aquilo que especificamente é humano na pessoa. 

                      A Logoterapia, ou, como tem sido chamada por alguns autores, a 

“Terceira Escola Vienense de Psicoterapia“, concentra-se no sentido da existência 

humana, bem como na busca da pessoa por este sentido. Para a Logoterapia, a 

busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora no ser humano. 

Por esta razão fala-se de uma vontade de sentido, a contrastar com a vontade de 

prazer, na qual repousa a psicanálise freudiana, e contrastando ainda com a 

vontade de poder, enfatizada pela psicologia adleriana.  

                      Sendo assim, antigas questões filosóficas a respeito da vida surgem 

com força determinante: Por que vivo? Tem sentido a minha vida? Tem sentido a 

vida? Sobreviver para quê?  Tais questionamentos demonstram que o homem 

sempre procurou dar um sentido à sua vida e aprofundar-se em sua existência. A 

frustração dessa necessidade é um forte sintoma do nosso tempo, que tem se 

traduzido muitas vezes em doenças. O sofrimento e a falta de sentido configuram o 

vazio existencial que muitos experimentam, fato este que podemos também 

testemunhar na escola quando nos deparamos com um ser humano extremamente 

angustiado, impaciente, intolerante, intransigente, “ao mesmo tempo cheio de 

compromissos e descompromissado”, aquele que não tem tempo pra nada, inclusive 

para cuidar de si mesmo, de seus sonhos e projetos pessoais, até chegar ao ponto 

em que o organismo adoece como uma forma de auto-sobrevivência. È importante 

destacarmos que estas características, as temos percebido nas pessoas de um 

modo geral, desde o adolescente, jovem, adulto ou até idosos, independente da 

função ou do papel que exerçam em diferentes ambientes. 

                     Torna-se emergencial encontrarmos um caminho alternativo que se 

contraponha ao estilo de vida que a sociedade atual tem nos imposto, que é em 

muito, regido pela vontade do prazer e vontade do poder. A categoria da vontade de 

prazer e o cultivo do vazio estético se expressam nos padrões de beleza pré-

determinados, a moda que exclui o diferente, a sexualidade negada ou desregrada, 

potencializando o ser humano ao estilo de um “animal sexual”, tendo como meta sua 

auto-satisfação e como projeto de vida gozá-la ou odiá-la. 
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                      E na categoria da vontade do poder encontramos a ânsia pelo 

poder, o surgimento de um super-homem, cheio de “valores do homem forte”, sem 

compaixão, aquele não mede esforços para obter o poder, agindo quase que 

totalmente, segundo os padrões de poder externos, é levado a repetir 

constantemente “tenho que...”, “tenho que...”, “tenho que...”, tornando-se incapaz de 

substituir o “tenho que”, pelo “eu quero”. Passamos a contar com um indivíduo 

incapaz de canalizar essa busca de poder e traduzi-la em ações que visem o bem 

comum e a efetivação de projetos coletivos. Nele não há espaço para a 

autoconsciência, não consegue administrar e distribuir esse poder, chegando a 

desenvolver processos de neuroses, uma vez que sua sustentação de vida é “levar 

vantagem em tudo”. 

                     O que pretendemos é alertar sobre os perigos de continuarmos 

buscando a mera gratificação e satisfação dos instintos, ou a mera reconciliação das 

exigências conflitantes de id, ego e superego, ou ainda, a mera adaptação e o 

ajustamento à sociedade e ao meio ambiente, permanecendo no vazio existencial. 

                     Encontrar o equilíbrio destas realidades é o que pretende a logoterapia 

na medida em que considera o ser humano um ente cuja preocupação principal 

consiste um realizar um sentido, através do processo de tornar o logos consciente 

num processo analítico indo além dos fatos instintivos, ampliando e acrescentando 

as realidades do princípio do prazer e do princípio do poder apresentados por Freud 

e Adler. 

                     Aprender a administrar e distribuir o poder é chegar ao equilíbrio, que 

surge também da vontade de trabalhar e do amor criativo, na relação consigo 

mesmo e com o outro, é aprender a mudar o sentido, abordar a realidade com bom 

senso que vem da experiência, da apreensão da realidade. Enfim, é aprendemos a 

tocar o fluxo vital. 

                     A superação do vazio existencial será alcançada com a descoberta e a 

consciência de que existem tarefas que só podem ser feitas e realizadas por cada 

um de nós individualmente. 

                     Chega-se ao sentido de vida realizando-se valores. Esses valores são 

os criativos, os de experiência e os de atitude, onde os criativos são de realização, 

coloca-se algo no mundo; os de experiência, o que se recebe do mundo e os de 

atitude são os de situação limite onde só resta uma saída, mudar de atitude diante 

da situação. 

                      Para concretizarmos esses valores é fundamental descobrirmos e      

acreditarmos que em todo ser humano há uma massa de potencialidades e que  
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este  faz constantemente uma opção diante desta massa, quais delas serão 

condenadas ao não-ser, e quais serão concretizadas . A todo e qualquer momento, a 

pessoa precisa decidir, para o bem ou para o mal, qual será o momento de sua 

existência. Em suma, podemos dizer que cada pessoa é questionada pela vida, e 

ela somente pode responder à vida respondendo por sua própria vida, à vida ela 

somente pode responder sendo responsável.  Assim, a logoterapia vê na 

responsabilidade a essência propriamente dita da existência humana. 

                     Ressaltamos que todo ser humano é livre e responsável, porém, não 

existe liberdade sem responsabilidade. Tal afirmação se opõe a realidade que aqui 

já apresentamos na oscilação ou combinação entre os desejos do prazer e do poder 

que acabam por sufocar a existência dos valores éticos e morais. A liberdade está 

em perigo de degenerar, transformando-se em mera arbitrariedade, a menos que 

seja vivida em termos de responsabilidade. 

                      Fazer-se livre e responsável é fundamental para desfazermos os 

condicionamentos vitais e ativarmos tudo aquilo que ainda podemos ser, ou como 

nos diz a fenomenologia numa de suas principais categorias: o possível – ser o que 

será.  

                      Desfazer os condicionamentos vitais mudando o sentido e o significado 

do que fazemos nos eleva como seres humanos, como criaturas responsáveis que 

carregam dentro de si a necessidade de realizar o sentido potencial de sua vida. 

Descobriremos o verdadeiro sentido da vida no mundo não ficando dentro de nós 

mesmos, de nossa psique como se fôssemos um sistema fechado. 

                      A esta característica constitutiva Frankl chamou de auto-transcedêcia 

da existência humana, uma vez que quando nos abrimos e nos dirigimos para o 

mundo, para algo ou alguém diferente de nós mesmos, seja na busca de um sentido 

a realizar ou na busca de outro ser humano a encontrar, mais humanos nos 

tornaremos e mais nos auto-realizaremos. Se de fato almejamos a auto-realização 

precisamos aprender a fazer de nossas vidas um exercício constante de ficar no 

sentido, no significado e não nas coisas ou nas pessoas (narcisismo). 

                     Somos impelidos a todo o momento a buscar qual é a nossa missão na 

vida, refletindo sobre a mesma e o seu sentido no aqui e agora existencial de cada 

um, não esquecendo os conceitos de temporalidade e finitude que ela apresenta. 

 

 

5.6 - OBJETIVOS DA ESCOLA 
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                      Se é possível o ser humano mudar o sentido, o significado da vida 

em seu caráter único, irreptíel e auto-transcendente, acreditamos ser possível a 

partir desta consciência, atingir potencialmente o sentido da existência escolar, 

uma vez que a construção de sentido leva a construção dos sonhos e dos projetos. 

                      A partir desta visão toma-se mais objetivo adentrar no universo 

especificamente escolar falando sobre Educação, projetos e valores. Ao mesmo 

tempo cabe nos deixar questionar pela própria realidade: Quem é a escola? Para 

que serve a escola? Qual seu papel? Que papel estou disposto a assumir enquanto 

escola? Vale a pena existir escola?  

                      Compreender que a escola vai além do prédio, do sistema, das leis, 

normas e regulamentos, mas primordialmente (a escola) é cada um de nós, faz-se 

necessário para que possamos buscar com mais afinco um profundo sentido para 

existência escolar. 

                      O caminho que até aqui percorremos para dizer da vida, do ser 

humano, da sociedade e da escola ganha um importante impulso no trabalho de 

pesquisa realizado pelo professor José Nilson Machado, quando aborda exatamente 

a questão da educação, dos projetos e valores numa perspectiva transcendente, a 

qual mantém como eixo central do fazer escolar em seus mais diversos aspectos 

(avaliação, metodologia, planejamento, currículo): o ser humano. 

                      Ser capaz de projetar é um dos traços mais característicos da 

atividade humana, o modo de ser do ser humano é o permanente pretender ser. 

Como seres biológicos que vivenciam um quadro de valores históricos e 

culturalmente situados, lançamo-nos em busca de metas, construindo trajetórias 

vitais que nos caracterizam como pessoa. Nada esta determinado de forma absoluta 

na vida, nossas circunstâncias nos constituem, solidários com elas, projetamos e 

construímos nosso destino. 

                      A inteligência em sentido humano pode ser caracterizada justamente 

pela capacidade de escolher as situações problemáticas que nos interessam, de 

escolher metas em busca dos quais iremos nos lançar, em outras palavras pela 

capacidade de projetar. Podemos dizer então, que para o individuo tornar-se 

pessoa, precisa de projetos pessoais e coletivos, considerando que entre estes, 

existe uma multiplicidade de níveis: pessoais, familiares, de ambiente de trabalho, 

clubes, nas associações de bairro ou de exercício profissional ou ainda no partido 

político que eventualmente militamos. 

                      O grande desafio da escola hoje é desenvolver nos alunos e demais 

membros da comunidade escolar a consciência da necessidade de ir além de seus 
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projetos e interesses pessoais, voltando-se para a construção da articulação entre 

todos os níveis de projetos, concretizando assim, a idéia de cidadania em seu 

sentido mais elevado. Promover essa articulação no âmbito escolar é apontar para a 

importância dos projetos e valores que representam os ingredientes fundamentais da 

idéia de Educação, os protagonistas nos processos educacionais em sentido amplo. 

Para compreender essa afirmação, é necessário refletir sobre o foco que se dá, 

quando se fala em “crise” na educação. Em diferentes lugares e épocas, essas 

crises têm sido examinadas numa perspectiva técnica: falta de recurso ou falta 

competência técnica em conteúdos específicos. Entretanto, em todos os casos essa 

“crise” representa na realidade, uma ausência ou transformação radical nos valores  

e nos projetos tanto pessoais quanto coletivos. Não queremos aqui negar a 

necessidade se ter planos que viabilizem os recursos materiais para a escola e nem 

a necessidade de uma formação adequada dos profissionais da educação, mas 

fazer uma referência direta da necessidade e da importância do desafio que é para a 

escola, a valorização do ser humano, tomando-o com ponto de partida para as 

ações educativas e ao mesmo tempo a valorização da solidariedade e tolerância, 

elementos constituintes da noção plena de cidadania, evidenciando, portanto um 

equilíbrio na dupla preocupação de formação pessoal e social. De certa forma, 

deslocar os rumos da educação do terreno político-econômico para o filosófico que é 

sua pátria. 

                      À escola cabe, portanto compreender e impulsionar cada projeto de 

vida como a realização de uma vocação, de um apelo, de um chamamento, vindo ao 

mesmo tempo de dentro e de fora, representando o mais harmonioso encontro 

possível entre as aspirações individuais e os interesses coletivos. 

 

5.7 - CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

 

                     A seguir explicitaremos alguns valores considerados decisivos, para 

que possamos traduzir em vida do dia-a-dia os fundamentos que até aqui 

escolhemos para estruturar o projeto de nosso colégio. Tais valores nos são 

oferecidos pelo professor José Nilson Machado e estão também em sintonia com o 

pensamento de Paulo Freire na sua Pedagogia da Autonomia, como um caminho 

possível de ser trilhado, na ousadia de um novo olhar sobre o presente e na 

definição da concepção de Educação de nosso colégio: 
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1)Educação e cidadania: o desafio é aprofundar a idéia de cidadania que 

permanece ainda, muito associado ao fato de se ter direitos, adentrando na 

necessidade da formação do cidadão, relacionando-a com a semeadura de valores 

e a articulação entre projetos individuais e coletivos. Os projetos individuais precisam 

desaguar em projetos coletivos comprometidos com a construção de um significado 

ético/político/social mais amplo e cabe a escola prover os indivíduos de instrumentos 

para a sua realização. 

                       Sair do conforto de uma ética de convicção e chegar a uma ética de 

responsabilidade é de fato propiciar ao indivíduo o exercício de sua liberdade e 

maturidade no seu ir em direção ao outro. 

 

2) Educação e profissionalismo: redimensionar a concepção do conceito de 

profissionalismo em educação para além da competência técnica voltada para o 

domínio dos conteúdos de um conjunto de disciplinas específicas e dar relevo 

suficiente a outras dimensões que caracterizam um profissional é também tarefa da 

escola. Sem o profundo sentimento de comprometimento em contribuir para o bem 

comum, sem o reconhecimento social que viabiliza uma auto-regulação de suas 

atividades, sem a dignidade e o orgulho de sentir-se um servidor público, 

independentemente de qual a fonte que propicia o pagamento de seus salários, é 

comprometedor falar de um profissional da educação. 

                     Uma profissão é mais do que uma ocupação e para ser entendida 

como tal, prescinde de três características absolutamente fundamentais: a exigência  

de uma competência específica em alguma área do conhecimento (educação 

formal); deve ser exercida com certa autonomia relativa pelos educadores tanto em 

relação ao mercado quanto à burocracia estatal, baseada em padrões de auto- 

regulação construídos em sintonia com valores permanentes, socialmente 

acordados; apresenta, sempre, um compromisso público, um comprometimento 

pessoal de cada educador com os projetos coletivos, situando as ações profissionais 

no horizonte do bem comum, bem além do mero interesse pessoal ou de grupos 

organizados.  Estas três características é que asseguram uma elevação do fazer 

pedagógico, opondo-se ao amadorismo e ao mercenarismo. 

                     Assim entendida a idéia, o profissionalismo poderá funcionar como 

antídoto para a crescente perda de sentido da atividade individual, reduzida apenas, 

à busca de mais e mais dinheiro e também da visão econômica e empresarial da 

educação.   
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                     Enfrentar riscos de desvios corporativistas exige discernimento e 

alma grande, não podendo diminuir minimamente a importância de um 

profissionalismo consciente. 

                   

3) Educação e tolerância: a necessidade de realizarmos uma educação para a 

cidadania requer conseqüentemente uma cidadania democrática e esta para se 

efetivar, obrigatoriamente exige ter como suporte a idéia de tolerância. 

                     A idéia de tolerância funda-se no reconhecimento da existência do 

outro, que, como eu ocupa um espaço, tem direitos e deveres, mas é 

essencialmente diferente de mim. Sendo assim, a tolerância exige conhecimento, 

compreensão e reconhecimento do outro como outro, diferente de mim, sem 

procurar dissolvê-lo em minhas análises, situá-lo em meu cenário, traduzi-lo em 

minhas linguagens. Cada ser humano se caracteriza por amplas habilidades, 

competências, associada à idéia de uma inteligência individual, entendida como uma 

capacidade de ter vontades, estabelecer metas, de criar, de sonhar, de ter projetos. 

Distintos indivíduos possuem diferentes potencialidades a serviço de diferentes 

projetos de vida.  

                     Em termos coletivos, a diversidade também é a regra e à escola cabe 

saber lidar com as diferenças. A maior lição a ser ensinada na escola é que não 

temos o direito de sobrepor nossos direitos e projetos aos de quem quer que seja, 

sou igual a todos no que tange minha dignidade como pessoa. 

                     Diante do exposto, novamente a escola é desafiada a repensar que no 

trabalho com seres humanos, lidamos com pessoas globalmente dotadas de 

vontades, de projetos, não cabendo, portanto, a sua mera classificação em 

categorias isoladas, como peso, altura, interesse por disciplinas específicas.   

Permanecer na emboscada de assim classificá-las, nos leva a um reducionismo de 

visão, à simples comparações das diferenças individuais ou de grupos. 

                     Um segundo aspecto desafiador a ser repensado, é quanto ao modo 

geral como as disciplinas são tratadas, normalmente como “culturas” independentes, 

com metas próprias e fracas interações, constituindo um cenário muito favorável a 

manifestação de intolerância, sobretudo nos processos de avaliação. Porém, se a 

meta principal da escola básica é a construção da cidadania, as disciplinas devem 

permanentemente estar a serviço do desenvolvimento dos projetos pessoais e das 

potencialidades dos alunos e das pessoas envolvidas. Queremos assim dizer que 

não é a quantidade de conhecimento de uma ou outra disciplina específica que irá 
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assegurar  a competência técnica de um indivíduo e garantir a formação de um 

ser humano mais valioso ou mais feliz. 

 

4) Educação e integridade: a escola representa o espaço especialmente apropriado 

para a vivência de valores característicos a humanidade do homem. Porém, se não 

houver uma integração entre os discursos eloqüentes sobre valores e a prática, 

conduz-se inevitavelmente ao descrédito, a sensação de desamparo e ao 

desenvolvimento de atitudes cínicas que percorrem o espaço escolar. Constitui, 

portanto um ingrediente necessário a uma idéia de integridade, essa integração 

entre o discurso e a ação, a articulação entre a palavra e a ação, a qual deve ser 

perseguida como um cristal bruto a ser lapidado pelas ações educativas na escola 

ou na vida. 

                     Válida tanto a indivíduos quanto a grupos, a integridade exige três 

níveis de predicados: uma arquitetura de valores que permita um discernimento 

autônomo do que se considera certo ou errado; uma consonância entre as ações e o 

discurso, ou seja, a ética da convicção e a ética da responsabilidade; a 

disponibilidade dos atores para defender publicamente seus valores, assumindo as 

responsabilidades inerentes. Em razão disso, de nenhum profissional poderia se 

afirmar a essenciabilidade da integridade quanto do professor. Nenhum valor 

floresce sem uma vivência efetiva, onde o discurso alimenta as ações e alimenta-se 

dela. A condição de possibilidade de tal integração é a integridade do professor bem 

como de todos os profissionais da educação que compõem o ambiente escolar. 

                     Essa idéia de integridade se efetivará se a escola promover uma 

abertura ao diálogo, para que haja uma negociação de significados, nos quais cada 

indivíduo estará disposto a examinar seus princípios em outras perspectivas e, 

sobretudo admitir que se pode estar errado. A abertura para o diálogo no ambiente 

escolar nos leva concretamente ao cultivo da tolerância que se desenvolve por meio 

do crescimento individual, do respeito pelo outro, do reconhecimento pela 

diversidade humana como uma grande riqueza, um imenso repertório de perspectiva 

a serem combinadas de infinitas formas. 

 

 5) Educação e equilíbrio: como já afirmamos anteriormente, a escola é o lugar por 

excelência para a fecundação de projetos, à estruturação de ações que visem 

conduzir a finalidades prefigurada individual ou coletivamente, pressupondo uma 

sintonia entre projetos individuais e coletivos. O que leva ao desenvolvimento da 

personalidade é o espectro de projetos que a pessoa busca realizar durante a vida, 
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que vão constituir sua “trajetória vital”, dando verdadeiro significado para sua 

existência.  

                      Podemos dizer que o par projetos/valores está diretamente relacionado 

ao par transformação/conservação. Tomamos a expressão “educação conservadora” 

não dentro de uma conotação negativa, mas acreditando que em educação sempre 

haverá o que transformar, mas também o que se conservar. Em algum lugar, 

especialmente na sala de aula, a conservação e a transformação equilibram a 

educação. A conservação significa o comprometimento com a realidade extra-

escolar, a confiança nas instituições sociais, nas pessoas, na política, na justiça, 

mesmo que todos os argumentos sejam contrários. Com relação à transformação, se 

não existirem os instrumentos que lhe viabilizem, cabe a escola um permanente 

esforço para criar, conceber, projetar, torna-los reais. 

                     Equilibrar-se no espaço entre a transformação e a conservação, 

ouvindo sua voz interior, procurando manter a sintonia com os valores socialmente 

acordados, a escola, o professor devem ter cotidianamente o discernimento do que 

deve ser transformado e/ou conservado, executar o equilíbrio entre o entusiasmo da 

transformação e a sabedoria da conservação. Haverá aí uma constante batalha que 

consumirá a energia, mas dará significado e dignidade à vida da escola e do 

professor, de sua vocação profissional. 

 

6) Educação e pessoalidade: mesmo estando implicitamente presente em todos os 

outros valores anteriormente referidos, é importante ressaltar e refletir sobre o 

caráter essencialmente pessoal da educação. Isto significa que todos as ações 

educacionais, toda organização do trabalho escolar devem visar o desenvolvimento 

das personalidades e dos projetos pessoais de existência. Assim, cresce hoje a 

consciência de que a escola não pode ser concebida como uma via de mão única, 

agência de socialização, de conformação dos indivíduos a configurações 

socialmente determinadas sem considerar suas vocações mais íntimas. 

                     É preciso que a escola tenha no centro de suas atenções a formação 

pessoal, precisa tornar-se uma “escola de sujeito”. Para isso é necessário perceber 

a existência de demandas individuais e de grupos, da diversidade cultural buscando 

constituir uma comunicação intercultural eficaz. Mas, se não houver primeiro o 

reconhecimento de si mesmo, como sujeito livre, com uma consciência autônoma e 

características pessoais únicas, não se reconhece o outro.  

                     A incapacidade de convivência interpessoal torna difícil o envolvimento 

de todos no desenvolvimento de projetos. Cabe a escola buscar cada vez mais a 
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transformação dos indivíduos em atores sociais conscientes, pessoas que 

combinem uma identidade única com uma pertinência cultural, uma liberdade de 

ação e um senso de responsabilidade, projetos pessoais abrangentes e um profundo 

engajamento no social.  

                     Qualquer que seja a ação desenvolvida no âmbito educacional não 

poderá deixar de constituir-se essencialmente de relações entre sujeitos, de relações 

interpessoais. Os fatos científicos não podem ser apresentados como se fossem 

valores independentes de valores pessoais, como se a ciência pudesse prescindir 

da consciência pessoal. 

 

 

5.8 – CONCEPÇÃO DE INCLUSÃO 
 
                        A inclusão educacional implica no reconhecimento e atendimento às 

diferenças de qualquer aluno que, seja por causas endógenas ou exógenas, 

temporárias ou permanentes, apresenta dificuldades de aprendizagem. 

                       As necessidades educacionais especiais são definidas pelos 

problemas de desenvolvimento da aprendizagem apresentado pelo aluno, em 

caráter temporário ou permanente, bem como pelos recursos e apoios que a escola 

deverá proporcionar objetivando a remoção das barreiras para a aprendizagem e 

compreendem: 

a) dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 

curriculares, não vinculadas a uma causa orgânica específica ou 

relacionadas a distúrbios, limitações ou deficiências; 

b) Dificuldades de comunicação e sinalização, demandando a utilização de 

outras línguas, linguagens e códigos aplicáveis; 

c) Condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou 

psiquiátricos; 

d) Superdotação/ altas habilidades 

Sendo assim, nosso Colégio, seguindo as Orientações da SEED e  

respeitando a LDBEN – art. 56, 59 e 60,  o Parecer nº 17/01 e Resolução nº 02/01 

do CNE  e a Deliberação nº 02/03 do CEE, cuja política de inclusão refere-se ao 

atendimento e ao respeito à diversidade cultural e social e para realmente efetivar 

um trabalho de absoluto respeito e reconhecimento às diferenças dos alunos  e a 

responsabilidade quanto à oferta de serviços apropriados a estes alunos,  buscará o 

apoio necessário junto a serviços especializados na área de educação especial e 
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realizará as adaptações que se fizerem necessária tanto quanto ao espaço físico 

quanto pedagógico. 

 

 

5.9 - CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO: 

 

                     Após definirmos os valores que nortearão todo e qualquer fazer escolar, 

faz-se necessário clarearmos os rumos da avaliação escolar, a qual deverá acontecer 

também em sintonia com todo o referencial exposto até aqui.  Esta é uma exigência, 

para que desde já, o nosso pensar e agir estejam guiados pelos valores supracitados, 

conferindo à avaliação, um caráter que vai além de sua concepção como um 

processo de medida, de natureza essencialmente técnica que comporta juízos, 

valores e merecimentos, prática limitadora com um fim em si mesma, que 

amplamente vem sendo desenvolvida na escola. 

 

1)  O primeiro aspecto a ressaltar é a necessidade de construirmos uma metodologia 

indiciária de avaliação, que possibilite ao professor descobrir que os pormenores 

revelam o fundamental, que o relevante de fato, não é o que está  evidente. 

Concretamente o paradigma indiciário auxiliará consideravelmente no processo de 

avaliação, principalmente no momento da construção dos instrumentos de avaliação, 

indo além da exigência de uma manifestação explícita da competência técnica 

avaliada, ensinando-nos a buscar meras suposições ou simples indícios destas 

competências que devem ser apreendidas pelo aluno. Lichtenberg ajuda-nos a 

compreender o paradigma indiciário quando diz: “Se se quer saber para que lado o 

vento está soprando, é uma pena ou um fiapo de algodão que temos que lançar ao ar 

e não um pesado tijolo”. 

                     Enquanto escola teremos que superar o jugo da subjetividade, que 

possa vir a se instaurar, para justificar a negação e a recusa desse tipo de prática 

avaliativa. Já na avaliação, a subjetividade não é um defeito a ser evitado, mas é uma 

característica própria do processo de avaliação. A ousadia desta ação requer que o 

professor não caia em possíveis desvios de “proteger e/ou perseguir” uns e outros; 

não tenha alma pequena. Ao contrário, se a alma não for pequena, todos os indícios 

que considerar relevantes, serão incorporados ao processo de avaliação, ou seja, 

tudo vale a pena, como dizia o poeta.  
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2) O segundo aspecto é a mobilização do conhecimento pela inteligência em 

sentido humano. 

                     Vivemos numa época em que dispomos de dados cada vez mais 

abundantes e convivemos com sistemas e instrumentos (semáforos, computadores, 

etc) chamados de inteligentes. Nossa sociedade pode ser hoje denominada às vezes 

do conhecimento, às vezes da informação e por isso, é menos nítida a periodização 

do estudo e do trabalho e a idéia de educação permanente é a perspectiva 

dominante.   

                     Ao se falar em educação permanente, é necessário refletir o sentido que 

se dá às palavras como dados (bancos), informações (veículos), conhecimento 

(teorias) e inteligência (projetos), as quais compõem uma pirâmide informacional: na 

base, estão os dados, dos quais são obtidas as informações e com as quais se 

constrói o conhecimento, que se justifica apenas na medida em que serve as pessoas 

e seus projetos.                               

                      Nosso sistema de avaliação não deve continuar centrando suas 

atenções no conhecimento em si, mas nas possibilidades de mobilizá-lo a serviço das 

pessoas e de seus projetos. Um alerta significativo para a escola diz respeito ao fato 

de que apenas acumular dados não serve para nada, uma vez que somente as 

pessoas e seus interesses podem transformá-los em informações. A mesma 

afirmação também é válida para as informações que em geral são fragmentadas, 

desarticuladas e estão em permanente circulação, em constante reconfiguração e 

desta forma não se transformam em conhecimento.   

                     É tarefa da escola usar os dados e as informações na construção do 

conhecimento, o qual para ser elaborado exige uma densa rede de interconexões, 

entre as informações, uma compreensão de significados, uma visão articulada de 

todo o cenário de informações, que se torna passível de uma mobilização para a 

ação. 

                     Porém, acima do nível do conhecimento situam-se as pessoas, com 

suas inteligências, com seus interesses, seus desejos, seus projetos e em sentido 

humano a inteligência está diretamente associada à capacidade de ter projetos. O 

significado e o papel do professor competente passa a ser mais do que transmitir 

dados, informações, teorias, acreditando ingenuamente de que está transmitindo 

conhecimentos, mas sim despertar o desejo, o fazer querer, a vontade, estimular e 

semear projetos nos educandos, uma vez todo conhecimento é instrumento, é 

pretexto. Nenhuma avaliação deve perder de vista que, o que efetivamente vale são 

as metas que perseguimos, os valores que nos guiam, as competências necessárias 
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para ser capaz de mobilizar o conhecimento em função dos seus projetos 

pessoais e coletivos. 

 

3) A construção, por parte da escola, de um compromisso entre o caráter absoluto de 

certos valores a serem avaliados e a natural necessidade de considerá-los em seu 

cenário, no contexto em que se constituíram é um grande desafio da tarefa de avaliar 

e o terceiro passo a ser apresentado. Mesmo um valor maior, como a vida, não 

escapa a essa necessidade de contextuação, a sua manutenção apenas em sentido 

físico, biológico sem a preocupação, por exemplo, com a liberdade de ação, o direito 

à palavra, a possibilidade de participação política não condiz com a característica de 

humanidade do homem, da sua vida ativa ou do sentido humano da vida.  Essa 

permanente busca de articulação entre interesses, vontades, projetos pessoais e 

coletivos, de modo geral é o verdadeiro sentido da cidadania. 

                     Chamamos aqui a atenção para o fato de que toda avaliação somente 

pode ser realizada e interpretada no âmbito de projetos em que se insere. Todos 

devem ser avaliados, indivíduos ou instituições, no sentido de que realize da melhor 

maneira possível aquilo que se dispõe a realizar. Cada instituição deve ser cobrada 

de acordo e de modo consistente àquilo que é seu projeto. Individualmente, a 

superestimação de conteúdos disciplinares que deveriam ser conhecidos por todos os 

alunos, independentes de seus projetos pessoais, leva freqüentemente a 

desencontros e infelicidades no momento da avaliação. 

                     Uma forma de amenizar essa dificuldade seria o estabelecimento de 

conteúdos mínimos que todos deveriam conhecer, tomando o cuidado para que 

esses mínimos não se tornem extensos ou insuficientes e inexpressivos aos 

conteúdos apresentados a limitação de um processo de avaliação, como por 

exemplo, os vestibulares e os chamados provões. 

                     Reafirmamos que tanto em nível pessoal quanto institucional a avaliação 

deve levar em consideração a diversidade de projetos, assumindo o desafio que 

pressupõe a integração de elementos subjetivos aos processos avaliativos. 

 

4) O quarto passo que a escola deve buscar é o equilíbrio entre a diversidade e o 

controle, que se dará pelo exercício do valor da tolerância, o qual já mencionamos. 

Cabe ao professor tomar consciência de que a avaliação sempre será um instrumento 

de controle, ainda que cause desconforto naqueles que tem uma conotação negativa 

da ação de controlar precisa ser realizado no âmbito da autoridade do educador. 

Autoridade esta, enraizada tanto no conhecimento quanto na função desempenhada. 
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                      Novamente reafirmamos que a avaliação possui um caráter 

instrumental, inclusive em relação aos conteúdos disciplinares, que devem estar a 

serviço das pessoas e de seus projetos. É preciso assumir a responsabilidade 

inerente à autoridade que se exerce, é necessário orientar e controlar, porém com 

respeito à riqueza da diversidade humana, é necessário submeter-se ao crivo da 

tolerância. 

                     Os conceitos como validade, fidedignidade, precisão, acurácia, entre 

outros, devem ser levados em consideração na construção dos instrumentos para a 

obtenção dos indicadores ou das medidas. Nos referimos novamente à integridade da 

avaliação que significa existir solidariedade entre a ética e a técnica, significa elaborar 

instrumentos de avaliação que não pesem nem para mais nem para menos em seus 

níveis de exigências. O professor precisa ter claro e professar aos seus alunos um 

quadro de valores, cumprir as regras com coerência entre o que diz e o que faz e não 

ter medo de abrir uma negociação dos valores e/ou das regras. Deve sinceramente 

aceitar correr o risco de ser convencido da necessidade de mudar de rumo, de alterar 

o quadro. Tais atitudes é que irão garantir a integridade tanto em nível pessoal quanto 

da avaliação. Enfim, podemos dizer: 

tolerância + controle = autoridade 

diferente de  

controle + controle = autoritarismo 

 

5) O quinto aspecto a ser desenvolvido na prática escolar é a sintonia entre as 

concepções e as ações: construir redes. 

                      Para que possamos em nossa prática escolar e mais especificamente 

na avaliação, sintonizar o que pensamos com o que fazemos é fundamental 

retomarmos o desafio já falado anteriormente que é a capacidade de mobilização do 

conhecimento a serviço das pessoas e de seus projetos.  Com esta afirmação não 

queremos de forma nenhuma dizer da diminuição da importância do conhecimento 

em si. Deslocar o foco das atenções das disciplinas escolares para as competências 

pessoais não significa abandoná-las, uma vez que não existem competências que se 

manifestam no vazio. As disciplinas isoladamente perdem progressivamente o 

significado e não fornecem aos educandos a capacidade de apreensão da realidade.  

                     A concepção de conhecimento vem se transformando rapidamente e o 

planejamento e a avaliação são ações que se embasam na forma que o mesmo é 

concebido. O que queremos dizer é que a escola não pode mais continuar realizando 

uma prática de planejamento e avaliação que demonstram claramente conceber os 
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alunos como “baldes vazios” e ao professor, na função de dar a matéria, caberia  

o papel de encher os baldes. Isto é comprovado quando na escola falamos em “nível” 

de aprendizagem e “nível” de conhecimento.  

                      Passar a entender o conhecimento através da imagem de REDE nos 

servirá de base sólida para realização de um fazer escolar mais seguro e coerente, 

no qual conhecer seria como enredar, tecer significações. Requer o rompimento da 

organização do conhecimento enquanto cadeia linear, na qual a característica que 

asseguraria a aprendizagem seria o estabelecimento e o cumprimento rígido de uma 

seqüência de conteúdos que se julga ir do mais simples ao mais complexo. Tal 

realidade pode ser percebida com mais força, por exemplo, nas disciplinas de física, 

química e matemática.  

                     Planejar e desenvolver um trabalho verdadeiramente interdisciplinar na 

escola, passa a ter como eixo norteador a idéia de que conhecer é cada vez mais 

conhecer o significado, vejamos: o significado de A constrói-se por meio de múltiplas 

relações que podem ser estabelecidas entre A e B,C, E,X,T,G,K,W, etc, mesmo que 

as fontes destas relações não estejam no âmbito da disciplina que se estiver 

estudando. A partir desta reflexão, insistimos que não se pode pretender conhecer A 

para, então se poder conhecer B ou C, ou X, ou Z, numa seqüência linear, mas a 

construção do conhecimento de A se faz a partir das relações que podem ser 

estabelecidas entre A e B, X, G... e o resto do mundo. Assim, um significado por sua 

vez é construído falando-se sobre o tema, estabelecendo conexões pertinentes, às 

vezes insuspeitáveis, entre os diversos temas. 

                     Queremos aprofundar esta visão, trazendo para o contexto a dimensão 

tácita do conhecimento. Todo conhecimento pessoal é como um iceberg, no qual a 

parte emersa seria o que é passível de explicitação e o montante submerso 

corresponde a dimensão tácita, que sustenta o que é explícito, por exemplo: um atleta 

pode demonstrar uma extrema competência na realização de determinada prova, 

ainda que não consiga explicitar em palavras as ações que realiza, ou então, um 

aluno pode conhecer um assunto e não ter um bom desempenho em uma prova. 

                      Na escola encontramos no quadro de disciplinas o mapeamento do 

conhecimento em sua dimensão explícita e o espectro de competências pessoais é 

que possibilitará a articulação entre o conhecimento e inteligência, contribuindo para 

a compreensão do modo como o conhecimento explícito enraíza-se no tácito. 

Podemos dizer que, quando este conhecimento disciplinar se funde com as 

experiências pessoais na trama de relações em que a realidade é tecida, a 

contextuação do conhecimento enquanto rede de significações se efetiva.     
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                      Para que a imagem do conhecimento como uma rede de 

significações possa ser mais aproximada de ações docentes como planejar ou avaliar 

é necessário o entendimento de três características determinantes da imagem de 

rede: não possui um centro absoluto (acentrismo); está em permanente estado de 

atualização (metamorfose) e envolve relações pertencentes a múltiplos conteúdos 

e/ou disciplinas (heterogeneidade). Construir uma teia de significados equivale a 

afirmar a inexistência de um centro absoluto, encontra-se em constante metamorfose 

e seu significado nunca está definitivamente construído e que as noções, os 

conceitos de fato relevantes transbordam as fronteiras disciplinares.  

                      A escola tem a tarefa de aprender a trabalhar com rede de significações 

para que os educandos possam apreender o sentido das transformações, é 

necessário buscar uma visão histórica do seu desenvolvimento. Assim serão 

compreendidas as razões que levaram a tal ou qual relação, tal ou qual conceito, a 

serem constituídos, reforçados ou abandonados. As noções, os conceitos realmente 

relevantes sempre terminam por transbordar as fronteiras disciplinares, ou seja, um 

conhecimento será inter, multi ou transdisciplinar dependendo da postura do 

professor e do educando. 

                     Torna-se imprescindível para a sintonia do trabalho escolar, com a idéia 

de rede, que a escola realize um planejamento baseado em centros de interesse,  

recorrendo a atividades transdisciplinares organizadas em trabalhos com projetos e  

escolha instrumentos de avaliação inspirados muito mais nos indícios de competência 

do que na idéia de medida de conhecimento. 

                     Aceitar o desafio de buscar um significado do planejamento e da 

avaliação que ultrapassem a imagem do balde vazio, que limita nossa ação de 

planejar à regulagem da vazão na operação do enchimento do mesmo com os 

conteúdos disciplinares, é planejar elegendo centros de interesse, atitude que 

dependerá essencialmente do contexto e das relações percebidas e vivenciadas 

pelos alunos e pelo professor.  

                      A questão que propomos então ser revista no fazer escolar, no 

planejamento e na avaliação é a explicitação de como se constrói o conhecimento e 

como estabelecer coerência entre a concepção de conhecimento e a ação docente de 

avaliar.  

                     Se o conhecimento justifica-se pela mobilização a serviço das pessoas e 

de seus projetos, as competências representam formas de mobilização do 

conhecimento, canais por meio dos quais aquilo que conhecemos pode tornar-se 

explícito.  
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                     Ocorre, portanto que as competências não se manifestam sozinhas, 

cada um de nós é como um grande espectro, que inclui a competência lingüística, a 

lógico-matemática, a espacial, a corporal-sinestésica, a pictórica, a interpessoal, a 

intrapessoal e a naturalista. Duas pessoas podem ser comparadas quanto a uma 

competência específica, sendo uma mais competente que a outra em música ou 

matemática, mas integralmente enquanto pessoas que têm sonhos, projetos de vida, 

cultura, não há como situá-las numa escala numérica, decidindo qual é maior ou 

menor. Dois espectros distintos sempre são incomensuráveis.  

                     Avaliar, então, para além da medida, exige que a escola, o professor  

recorram a indicadores mais complexos, a indícios de competências, e se estas são 

múltiplas, torna-se praticamente impossível fazer uso de só um tipo de instrumento 

avaliativo. 

                     Os instrumentos de avaliação funcionam como canais de apreensão e 

manifestação de competências e sendo assim precisam ser múltiplos, variados, 

compondo um amplo espectro de formas. O desafio para a escola na redefinição de 

um sistema de avaliação é o discernimento para a escolha do espectro de 

instrumento. Dessa forma, a escola pode optar pelos mais variados instrumentos 

como: provas escritas e orais, com consulta e sem consulta, trabalhos individuais e 

em grupo e também, quem sabe, resgatar alguns instrumentos metodológicos 

considerados ultrapassados como a cópia e o ditado, desde que se tenha bem claro 

as competências que são desenvolvidas por meio deles. O que é importante e  

necessário é prover o espectro de instrumentos de avaliação de meios para 

apreender e valorizar competências específicas.   

                      Um outro ponto que precisa ser considerado na elaboração do espectro 

de instrumentos de avaliação é a sua forma contínua ou concentrada e combinação                         

das duas é que vai contribuir para o desenvolvimento de uma avaliação mais efetiva  

que possibilitará o desenvolvimento de vários instrumentos. Assim, é preciso avaliar 

de modo contínuo ao longo de todas as atividades que conduzem ao aprendizado 

como também se pode avaliar de modo mais incisivo no final ao percurso projetado, 

ou seja, bimestralmente. Se um dos sistemas for privilegiado, o sistema de avaliação 

terá dificuldades em se efetivar. 

                      Se a escola, com responsabilidade e compromisso decidir ousar no que 

se refere à avaliação, deverá valorizar e imaginar uma diversidade de alternativas de 

instrumentos de avaliação, principalmente se incorporar à subjetividade como uma 

característica  inerente a este processo e também no que se refere à sensibilidade 

para captar e valorizar indícios. 
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                      Quanto mais abrangente a escola tornar o seu espectro de 

instrumentos de avaliação, mais aumentarão a possibilidade de ter olhos para ver 

tantas pessoas interessantes que passam por ela, mesmo que se tenha que finalizar 

com um registro de notas ao final do bimestre. Porém esse registro deve ser no 

resultado de um trabalho efetivo do professor e do aluno, ou seja, buscou-se de todas 

as formas a aprendizagem e considerou-se os aspectos cognitivos e subjetivos deste 

processo na busca do sucesso de ambos.  

                      Ao longo deste trabalho, das reflexões e das direções apontadas, 

evidenciou-se o crescimento da consciência sobre a necessidade de organizar o 

trabalho escolar em torno de objetivos que transcendam os limites e os objetos das 

diferentes disciplinas, o que contribuirá para situar no centro das atenções a proposta 

de transdisciplinaridade. Outro aspecto relevante é o de que o conhecimento precisa 

estar a serviço da inteligência, e a transdisciplinaridade passa a significar o 

deslocamento do foco das atenções dos conteúdos disciplinares para as pessoas e 

seus projetos tanto individuais quanto coletivamente. 

                       Dessa forma, após toda essa reflexão procuramos delinear o caminho 

que buscaremos percorrer sobre a avaliação em nosso colégio, porém este também   

deverá estar em sintonia com as normas citadas pelo sistema educacional 

                      “Postman (1995) no diz que: o significado da vida expressa-se por meio 

de uma narrativa, ou de que sem uma narrativa, a vida não tem significado; sem 

significado a Educação não tem propósito; e a ausência de propósito é o fim da 

Educação”. 

 

 

 

VI – MARCO OPERACIONAL 

 

6.1 – Organização Curricular 

A matriz curricular está organizada em disciplinas tanto para o Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Curso Técnico Integrado/Subseqüente e para o 

PROEJA. 

O Ensino Fundamental distribui sua carga horária anual em 9 disciplinas 

ofertadas, sendo que o Ensino Religioso de modo opcional. Ainda organiza-se no 

ano letivo em regime bimestral e para aprovação é exigido o alcance mínimo da 

média seis (6,0) e 75% de freqüência, ambas estabelecidas em lei. 
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O Ensino Médio está organizado em Blocos de Disciplinas Semestrais 

através da instrução nº 21/2008 – SUED/SEED. A matriz curricular é única e está 

prevista no Regimento Escolar através de adendo. É obrigatória, ao aluno, 75% de 

frequência, dos 100 dias letivos previstos em cada Bloco de Disciplinas Semestral e 

o alcance mínimo da média 6,0 (seis) para promoção para o bloco seguinte. 

Aprovado no bloco 1 e 2 o aluno estará apto para a série seguinte. 

                A Parte Diversificada da Matriz Curricular do Ensino Médio Integrado é 

composta pela disciplina da Língua Estrangeira Moderna: Inglês e Informática 

instrumental perfazendo um total de 25%. 

                   Os estudos referentes ao Estado do Paraná são contemplados como 

conteúdo bimestral específico da Disciplina de Historia, sendo enriquecido com 

pesquisas e Projeto de saída de campo, sobre o Patrimônio Histórico. 

 

6.2 - Proposta de Formação Continuada 
 
                        Dentro do contexto educacional contemporâneo, a formação 

continuada é saída possível para a melhoria da qualidade do ensino, por isso o 

profissional consciente deve saber que sua formação não termina na Universidade.                                                                                                                                                   

Formar (ou reformar) o formador para a modernidade através de uma formação 

continuada proporcionará ao mesmo, independência profissional com autonomia 

para decidir sobre o seu trabalho e suas necessidades. . "Ninguém nasce educador 

ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como 

educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática". (FREIRE, 1991: 

58). 

                        Para Paulo Freire, formação permanente é uma conquista da 

maturidade, da consciência do ser. Quando a reflexão permear a prática docente e 

de vida, a formação continuada será exigência "sine qua non" para que o homem se 

mantenha vivo, energizado, atuante no seu espaço histórico, crescendo no saber e 

na responsabilidade. 

                         A modernidade, portanto exige mudanças, adaptações, atualização e 

aperfeiçoamento. Quem não se atualiza fica para trás. A parceria, a globalização, a 

informática, toda a tecnologia moderna é um desafio a quem se formou há vinte ou 

trinta anos. A concepção moderna de educador exige "uma sólida formação 

científica, técnica e política, viabilizadora de uma prática pedagógica crítica e 

consciente da necessidade de mudanças na sociedade brasileira" (Brzezinski, 

1992:83). 
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                         O profissional que sabe que sua formação não termina na 

Universidade sabe que esta lhe aponta caminhos, fornece conceitos e idéias, a 

matéria-prima de sua especialidade. O resto é por sua conta. Muitos professores, 

mesmo tendo sido assíduos, estudiosos e brilhantes, tiveram de aprender na prática, 

estudando, pesquisando, observando, errando muitas vezes, até chegarem ao 

profissional competente que hoje são. 

                         O processo de formação continuada diz muito do profissional que 

pensa sua prática e busca por si mesmo estar atualizado, pesquisar para superar 

suas dificuldades.  

                         Dentro da escola ela pode acontecer com privilégio por ser a escola 

um espaço de organização e coletividade, podendo garantir discussões e estudos 

não só com temas específicos das disciplinas, mas também no que diz respeito a 

aspectos pedagógicos e políticos que interferem sobre a prática pedagógica; pensar 

a própria escola em termos de organização, projetos, objetivos, metas e avaliação 

institucional. 

                         Procuraremos viabilizar a formação continuada em nosso colégio, a 

partir de: 

-  Reuniões pedagógicas no início do ano letivo e no início do segundo semestre de 

acordo com as orientações da SEED; 

-  Avaliação Institucional; 

- Nas horas atividades dos professores, onde os mesmos poderão utilizar esse 

tempo para pequenas reuniões com outros professores da mesma área, para discutir 

sobre o desenvolvimento didático pedagógico, avaliação etc. Também serão 

disponibilizados aos professores textos referentes aos mais diversos temas 

pedagógicos (processo ensino-aprendizagem, avaliação, inclusão, etc) para leitura e 

reflexão.  

- Em reuniões bimestrais, na qual estaremos fazendo uma avaliação do trabalho da 

escola como um todo visando à busca de soluções, a melhoria da qualidade de 

ensino a partir da análise dos resultados obtidos bimestralmente pelos alunos.  

                          Também acontecerá através dos cursos ofertados pela SEED, no 

decorrer do ano letivo através de cursos ofertados por outras instituições de ensino, 

fora da carga horária do professor ou não, visando o apoio àquele professor que 

busca seu aperfeiçoamento e atualização. 

 

 

6.3 - Projetos 
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                Para que o P.P.P. vá além deste sopro inicial de vida, é imprescindível que 

a escola como um todo queira, deseje, sonhe com o seu crescimento e a sua 

sustentação. Nutri-lo exige determinação, decisão, coerência, comprometimento por 

parte de todas as pessoas que constituem a escola viva e real do cotidiano. 

                     Além da determinação, exige também uma forte disponibilidade para 

eticamente construir e realizar ações que tenham a função de pontes entre o que já 

existe, o que necessita ser revisto, o que é e o que será proposto. Alguns 

instrumentos já podem ser apontados como fundamentalmente mediadores, 

determinantes e estratégicos: 

 

 Elaboração de um calendário específico de reuniões periódicas e freqüentes 

para planejamento, replanejamento e avaliação do fazer escolar entre os 

diversos segmentos: direção, equipe pedagógica, professores, funcionários, 

pais e alunos.        

 Desenvolvimento junto aos Professores de Projetos oriundos da formação de 

Pedagogos no PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional): 

 Avaliação da Aprendizagem na Perspectiva do Currículo: o 

compromisso do Pedagogo com a Práxis Educativa; 

 Hiperatividade: um desafio à ação educativa;  

 Evasão e Repetência no Ensino Noturno: Discutindo a Prática 

Metodológica no Ensino Noturno 

     Definição dos projetos a serem desenvolvidos inter, transdisciplinarmente e 

multidisciplinarmente: 

-  Feira Científico –Cultural; 

-  Projeto Patrimônio Histórico-Cultural; 

- Patrimônio Natural; 

- Participação em Projetos em parceria com outros órgãos para promoção e 

desenvolvimento da cidadania: “Justiça se aprende na escola”, Projeto “Fica comigo”, 

“Junior Achitivamente: Projeto Mini-empresa, A vantagens em Permanecer na 

escola”; “Vida Feliz”; 

- Relações Étnico-Raciais, Cultura Afro-brasileira e Diversidade Cultural; 

 

              Além desses, no início de cada ano letivo abrem-se novas possibilidades de 

elaboração de projetos a serem desenvolvidos pêlos professores e alunos dentro dos 
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temas que ainda não foram elencados dentro do projeto maior que é o P.P.P. e 

que posteriormente serão anexados ao mesmo: 

 Projeto de Leitura: Escola nosso maior Patrimônio 

 Projeto de Leitura: Ler: uma Porta para o Saber 

 Valores na escola (PDE) 

 A Prática da Cidadania no Ensino Fundamental: Respeito e solidariedade; 

 Saúde e Prevenção na Escola – SPE 

 Hábitos de Estudo 

 

6.4 – Proposta de Avaliação 

 
a)Justificativa 
 

             A avaliação é um processo abrangente da existência humana, que implica 

uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, resistências, 

dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar 

obstáculos. 

            A avaliação, como crítica de percurso, é uma ferramenta necessária ao ser 

humano no processo de construção dos resultados que planejou e produziu, assim 

como o é no redirecionamento da ação. 

            Podemos verificar que, no cotidiano, tanto em atos simples como em atos 

complexos, a atividade de avaliar caracteriza-se como um meio subsidiário da busca 

e  construção de resultados satisfatórios. 

            A avaliação não possui uma finalidade em si. Ela subsidia um curso de ações 

com vistas à construção de um resultado previamente definido, ou seja, a avaliação 

não é uma atividade neutra. Esta não se dá num vazio conceitual, mas sim 

dimensionada por um modelo teórico de mundo e de educação, traduzido em prática 

pedagógica. 

              A avaliação da aprendizagem escolar não pode ser tratada como um dado à 

parte, segmentado dos demais, uma vez que integra o processo didático de ensino-

aprendizagem como um dos seus elementos constitutivos.  Ao lado do plano de 

trabalho docente e da execução do ensino, a avaliação constitui um todo delimitado 

por uma concepção filosófico-política de educação.  

             Qualquer que seja o modelo ou processo de avaliação adotado, este deve 

concentrar uma série de decisões que se expressam na ação prática do professor 

quando avalia seus alunos, toma novas decisões, mantém ou reformula seus planos. 
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              Como principal objetivo a avaliação da aprendizagem, apresenta a 

importância em diagnosticar as dificuldades, proporcionando ao docente e a equipe 

pedagógica, subsídios para tomar decisões referentes a ações de melhorias no 

processo de ensino-aprendizagem, possibilitando a sua reorganização com vistas à 

solução das dificuldades detectadas na aquisição e construção do conhecimento.  

        Para Alvarenga, “A avaliação como recurso para identificar, analisar e 

tomar decisões sobre a aprendizagem é, provavelmente uma das abordagens mais 

eficientes. (p.60) 

             Com o resultado dessas avaliações o professor poderá analisar sua 

metodologia e adequá-la a realidade existente, bem como mediar à aprendizagem 

do aluno visando amenizar dificuldades apresentadas. 

              Alguns autores como (PERRENOUD, 2000; ZABALA, 1998) entre outros 

percebem que a avaliação, por mais bem elaborada que seja não conseguirá dar 

conta de informar quanto de conteúdo significativo o aluno realmente adquiriu e que 

uso faz da aquisição, levando em consideração que algumas aprendizagens podem 

demorar mais para serem internalizadas, e sim irá captar informações estáticas 

desses conteúdos estudados durante o período da aprendizagem.  

             Assim, apresenta-se a necessidade da avaliação contínua inserida no 

processo Nessa perspectiva, percebemos a necessidade da avaliação com caráter 

mediador, formativo, diagnóstico, qual o professor poderá utilizar como instrumento 

para embasar sua ação pedagógica afastando a intenção punitiva e classificatória.                                                      

             Dentro desta necessidade, a avaliação deverá ser contínua a fim de 

privilegiar o processo, o acompanhamento de etapas da construção do 

conhecimento pelo aluno tendo em vista os objetivos estabelecidos pelo Projeto 

Político Pedagógico. Deverá ser também cumulativa, considerando-se o conjunto 

das informações sobre a aprendizagem do aluno, obtidas em diferentes situações ao 

longo da ação pedagógica e por fim, qualitativa de modo a observar qualitativamente 

o progresso educativo do aluno durante o percurso educativo.  

 

b)Encaminhamentos  

 

               Os novos posicionamentos assumidos pelo Colégio Estadual Presidente 

kennedy e contidos no seu Projeto Político Pedagógico, é um processo de avaliação 

bimestral, para o Ensino Fundamental, Ensino Médio, por Blocos de Disciplinas 

Semestrais, Subseqüente e PROEJA com recuperação paralela em ambos os 

casos, porém sem determinar ao professor, quais os valores máximos que ele 
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deverá aferir ás avaliações (trabalhos,provas,seminário,relatório,etc.) a serem 

realizadas durante o bimestre. De acordo com o nosso Regimento Escolar, em seu 

Art.106, é vedado ao professor submeter o aluno a uma única oportunidade e a um 

único instrumento de avaliação. Desta forma, o professor deverá refletir sobre os 

objetivos da sua disciplina, os conteúdos a serem trabalhados no bimestre e a partir 

daí definir e descrever em seu Plano de Trabalho Docente (bimestral e semanal), as 

formas, os instrumentos e os seus valores, permitindo assim, o desenvolvimento de 

um processo avaliativo mais consciente e coerente em relação aos conhecimentos a 

serem adquiridos pelos alunos. Desta forma em nosso colégio, além do Plano de 

Ação da sua disciplina, cada professor deverá entregar também o seu Plano de 

Trabalho Docente a cada bimestre, sendo este fruto da sua reflexão sobre a 

metodologia, objetivos, avaliação, os avanços obtidos, tendo a oportunidade de re-

planejar a partir daquelas ações que necessitam ser modificadas. Em relação ao 

Plano de Trabalho Docente Semanal, deverá ser realizado pelo professor no formato 

que melhor lhe possibilitar a descrição detalhada dos conteúdos e principalmente do 

processo de construção das avaliações, como forma de organizar seu trabalho diário 

em sala de aula. O Plano de Trabalho Docente Semanal é de uso pessoal do 

professor podendo ser eventualmente solicitado pela equipe pedagógica em função 

do acompanhamento, análise, orientação e desenvolvimento de um trabalho 

metodológico adequado e capaz de promover “ensinagem”, aprendizagem e 

sucesso escolar.   

Acreditamos que as avaliações devem servir para uma reflexão do professor, 

do aluno e da própria escola.  Para o aluno, a avaliação deve servir como momento 

de tomada de consciência sobre o processo de ensino-aprendizagem. Espera-se 

que, por meio de um instrumento de avaliação bem selecionado pelo professor, o 

aluno tenha condições de perceber suas conquistas ao longo do processo. 

Sendo assim, a avaliação deve partir de um acompanhamento contínuo, 

objetivando a promoção cognitiva do aluno. 

Para Ensino Fundamental: 

1º bim. + 2º bim. + 3º bim. + 4º bim.= 6,0 (nota mínima) 

                  4 

 Para Ensino Médio: Modalidade por bloco, Subseqüente e PROEJA 

                                   1º bim.+ 2º bim. = 6,0 (nota mínima) 

                                      2 

Realizaremos também, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio, 

o pré-conselho, onde fica a cargo do professor o preenchimento da ficha com aulas 
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dadas, número de faltas, notas abaixo da média e outras informações que se 

fizerem necessárias para uma análise pedagógica consistente que subsidie a 

tomada de decisão em relação ao processo ensino aprendizagem. 

 A média bimestral é somatória e não deve ultrapassar 10,0. 

 

c) Instrumentos  

No decorrer do bimestre deverão ser utilizados diversos instrumentos e 

técnicas avaliativas (formais e informais), proporcionando ao educando uma 

avaliação contínua, diagnóstica, cumulativa que possibilitem o seu progresso 

escolar. 

As avaliações serão realizadas através de diferentes instrumentos, conforme 

a característica de cada disciplina, podendo ser: 

- Prova Objetiva  

- Prova Dissertativa  

- Prova Mista (Objetiva e Dissertativa) 

- Trabalho individual ou em grupo (sendo o segundo somente em sala) 

- Debate 

- Seminários 

- Feira Científico-Cultural 

- Relatório individual 

- Observação (análise do desempenho do aluno na realização de atividades 

cotidianas ou em situações planejadas, desde que o aluno seja informado e 

orientado sobre os critérios)  

A avaliação, bem como a recuperação dos conteúdos, deverá ser realizada 

durante todo o processo de ensino aprendizagem, de forma que o aluno possa 

apresentar suas dificuldades e facilidades em relação a determinado conteúdo e 

recuperá-lo, permitindo ao professor o acompanhamento do processo de construção 

do aluno. 

 

e) Recuperação paralela 

 

A recuperação do conteúdo realizar-se-á paralelamente ao processo de 

avaliação, diagnosticando e recuperando o conteúdo ainda não apreendido pelo 

aluno. 

De acordo com a Deliberação 007/99 do Conselho Estadual de Educação: 
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Art. 11- A recuperação é um dos aspectos da aprendizagem no seu 

desenvolvimento contínuo, pela qual o aluno, com aproveitamento insuficiente, 

dispõe de condições que lhe possibilitem a apreensão e conteúdos básicos. 

Avaliações e trabalhos devem ser recuperados no momento de realização dos 

mesmos, por meio de reescrita, reapresentação e/ou outros meios. 

Para Alvarenga (2002), o professor ao perceber que o aluno não alcançou êxito 

no que foi proposto poderá munir-se de meios para ajudar os alunos a superar as 

dificuldades, recuperando assim o conteúdo que não foi assimilado (recuperação). 

A recuperação de estudos deverá constituir um conjunto integrado ao 

processo de ensino, além de se adequar às dificuldades dos alunos. Recuperar 

paralelamente consiste em prosseguir na diversidade, valorizando a multiplicidade 

de caminhos percorridos por vários alunos, investindo na heterogeneidade ao invés 

de buscar a homogeneidade. 

Segundo Jussara Hoffmann,” Estudos paralelos de recuperação são inerentes 

a uma prática avaliativa mediadora, com a intenção de subsidiar, provocar, promover 

a evolução do aluno em todas as áreas do seu desenvolvimento. [...] Desenvolver 

estudos paralelos de recuperação significa propor aos alunos, permanentemente, 

gradativos desafios e tarefas articuladas e complementares às etapas anteriores, 

visando sempre ao maior entendimento, a maior precisão de suas respostas, a maior 

riqueza de seus argumentos.” 

A recuperação de estudos deverá constituir um conjunto integrado ao 

processo de ensino além de se adequar às dificuldades dos alunos, 

preferencialmente paralela ao período letivo. É importante salientar que todo o 

processo de revisão bem como da recuperação propriamente dita, devem ser 

devidamente anotados no livro registro de Classe, com a maior clareza possível. 

O objetivo principal da recuperação paralela é a retomada dos temas em 

defasagem e, como conseqüência desse trabalho, o aluno terá possibilidades de 

recuperar suas notas.  

A recuperação deverá ser oportunizada para todos os alunos, independente da 

nota obtida. Se o aluno faltou ou negou-se a realizá-la deve-se registrar o motivo no 

campo de Anotações do livro Registro de Classe, identificando o aluno e solicitando 

a sua assinatura.  

É importante ressaltar que a recuperação não deve ser realizada para 

avaliações em que o aluno não compareceu ou trabalhos que não foram realizados 

pelo mesmo, pois para essas situações, existe a 2ª chamada. 
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f) Segunda Chamada 

 

 É fato que muitas vezes o aluno precisa se ausentar das atividades escolares 

e é sabido também que muitas vezes o motivo é uma jornada maior no seu trabalho 

(principalmente os alunos do noturno) ou por se encontrar em situação de doença. 

Será possibilitada ao aluno a segunda chamada, mediante atestados médicos, 

declarações e/ou justificativa por escrito dos responsáveis. 

Atestados médicos e declarações devem ser apresentados diretamente para a 

equipe pedagógica que se responsabiliza pelo encaminhamento imediato aos 

professores, através de bilhete de autorização à 2ª chamada. 

 

6.5 – Estratégias do Colégio para a Articulação com a Família e a Comunidade: 

 

                    A integração e a participação da família e da comunidade nas atividades 

realizadas pela escola são importantes para que se concretize no âmbito da mesma a 

gestão democrática e o compromisso de todos os envolvidos com o processo 

educacional, cuja finalidade é a formação pessoal e cidadã, o sucesso e a 

aprendizagem dos alunos. 

                   A confiança no trabalho da escola, o conhecimento da sua proposta 

pedagógica e o espaço para participar, opinar enquanto pai ou mãe ou comunidade 

reflete também na valorização da escola e do seu significado por parte dos alunos.  

                  Para isso, as estratégias que utilizaremos para que a integração da escola 

com a família dos alunos aconteça, devem apontar para um esforço por parte da 

escola em acolher e promover encontros não somente para falar da disciplina ou da 

falta de interesse dos filhos, repassar resultados bimestrais, reuniões, mas também 

oferecer espaços de diálogo e formação para os pais.  Assim, realizaremos reuniões 

no início do ano para a acolhida dos pais de alunos novos, reunião bimestral para 

entrega de boletins, conversa com os professores e palestras de formação como, por 

exemplo, a parceria com a Escola de Pais do Brasil, participação nas festividades 

organizadas pela escola 

                                              

6.6  – INSTÂNCIAS COLEGIADAS: 

 

6.6.1 - Conselho Escolar ( art. 11 e 12 do Regimento Escolar) 
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Art. 11 - O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza 

consultiva, deliberativa e fiscal, com o objetivo de estabelecer à Proposta 

Pedagógica da Escola, critérios relativos a sua ação, organização, funcionamento e 

relacionamento com a comunidade, nos limites da legislação em vigor e compatíveis 

com as diretrizes e política educacional traçadas pela Secretaria de Estado da 

Educação e tem por finalidade promover a articulação entre os vários segmentos  

organizados da sociedade e os setores da Escola, a fim de garantir a eficiência e a 

qualidade do seu funcionamento. 

Art. 12 – O Conselho Escolar tem por finalidade promover a articulação 

entre os vários segmentos da sociedade e os setores do Estabelecimento de 

Ensino, a fim de garantir a eficiência e a qualidade do seu funcionamento. 

 

 
6.6.2 - Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMFs) 
 
 
                A APMF é um órgão de representação dos pais, professores e 

funcionários do estabelecimento e não tem caráter político, religioso, racial e nem 

fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e conselheiros. Tem por 

objetivo geral colaborar na assistência ao educando, no aprimoramento do ensino e 

na integração família – escola – comunidade, mediante ação integrada ao Conselho 

Escolar. Será constituída por uma diretoria a qual é eleita por uma assembléia e sua 

gestão terá um prazo de 2 anos. 

 

6.6.3 - Grêmio Estudantil 

 

                O grêmio é uma organização sem fins lucrativos que representa o 

interesse dos estudantes e que tem fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos 

sociais. O grêmio é o órgão máximo de representação dos estudantes da escola. 

Atuando nele, você defende seus direitos e interesses e aprende ética e cidadania 

na prática. 

Objetivos: 

 Congregar e representar os estudantes da escola; 

 Defender seus direitos e interesse; 

 Cooperar para melhorar a escola e a qualidade do ensino; 
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 Incentivar e promover atividades educacionais, culturais, cívicas, 

desportivas e sociais.  

 Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural e educacional com 

outras instituições de caráter educacional 

Dentre as muitas atividades que o grêmio pode realizar, destaca-se: 

 Integrar os alunos e a comunidade, promovendo eventos culturais como 

projeção de filmes, peças teatrais, gincanas, concursos de poesia, coral, 

festival de dança, de música, etc.  

 Cursos de artesanato  

 Campeonatos esportivos nas diversas modalidades  

 Palestra sobre, violência, drogas, sexualidade e meio ambiente, etc.  

 Campanhas de agasalho, de alimentos e de outros recursos para as 

populações  carentes.  

 Jornal da escola  

 Premiação dos alunos destaques nas diversas modalidades 

 

6.6.4  - Conselho de Classe 

 

           De acordo com o Regimento interno de nosso Colégio, Conselho de Classe é: 

Art. 36 – O Conselho de Classe é um órgão colegiado de natureza consultiva e 

deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, com atuação restrita e cada classe do 

Estabelecimento de Ensino, tendo por objetivo avaliar o processo ensino-aprendizagem 

na relação professor-aluno e os procedimentos adequados para cada caso.  

Objetivo fundamental do Conselho de Classe é propiciar a articulação coletiva 

dos profissionais num processo de análise compartilhada, considerando a globalidade 

de óticas dos professores. 

        O conselho de classe apresenta algumas características básicas que o fazem 

diferente de outros órgãos colegiados:  

a) A forma direta, efetiva e entrelaçada dos profissionais que atuam no processo 

pedagógico; 

b)Sua organização interdisciplinar; 

c)A centralidade da avaliação escolar como foco de trabalho da instância. 



 56 

        O estudo da origem dos conselhos de classe no Brasil (Rocha 1986 e Dalben 

1992) permitiu constatar que sua implantação se deu por uma necessidade sentida 

pela comunidade escolar e por reivindicação pedagógica dos professores, ocasionada 

por essas características de fragmentação e isolamento presentes na organização da 

escola, não tendo conseguido, entretanto, cumprir seu intento. Previa-se para ele uma 

função de cunho essencialmente pedagógico, objetivando principalmente auxiliar o 

processo avaliativo e partia-se da necessidade de maior conhecimento do aluno e do 

pressuposto de que o processo coletivo de avaliação é quantitativamente superior ao 

individual. Em outras palavras, acreditava-se já naquela época que a organização de 

um processo de avaliação que contemplasse as diferentes óticas dos diversos 

profissionais permitiria uma avaliação mais critérios e , consequentemente, um melhor 

atendimento pedagógico porque proporcionaria tomadas de decisões mais acertadas. 

Os conselhos de classe teriam assim o papel de aglutinar as diferentes análises e 

avaliações dos diversos profissionais, permitindo análises globais do aluno em relação 

aos trabalhos desenvolvidos e a estruturação de trabalhos pedagógicos segundo 

opções coletivas. 

        O conselho de classe é um momento de avaliação e reflexão das práticas 

educativas desenvolvidas no processo ensino-aprendizagem   com o objetivo de 

contribuir para o processo de organização pedagógica da escola, redefinir práticas, 

propiciar debates e gerar idéias permitindo a superação da fragmentação do trabalho 

escolar, entendendo-o em sua totalidade. Exige-se, portanto, definição de critérios 

estabelecidos pelo coletivo escolar na busca de sugestões e ações para os dados 

apresentados no conselho e pré conselho. 

         Uma característica fundamental do conselho de classe é configurar-se como 

espaço interdisciplinar de estudo e tomadas de decisão sobre o trabalho pedagógico 

desenvolvido na escola , sendo um órgão deliberativo poderá intervir sobre: objetivos 

de ensino a serem alcançados; uso de metodologias e estratégias de ensino; critérios 

de seleção de conteúdos curriculares; projetos coletivos de ensino e atividades; 

formas ,critérios e instrumentos de avaliação utilizados para o conhecimento do aluno; 

formas de acompanhamento dos alunos em seu percurso nos períodos escolares; 

critérios para a apreciação do desempenho dos alunos ao final dos períodos 

escolares; elaboração de fichas de registro do desempenho do aluno para o 

acompanhamento no decorrer dos períodos e para a informação dos pais; formas de 

relacionamento com a família; propostas curriculares  alternativas para os alunos com 

dificuldades específicas; adaptações curriculares para os alunos portadores de 
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necessidades educativas especiais; propostas de organização dos estudos 

complementares.  

        É importante salientar que, embora em algumas composições as reuniões podem 

não contar com a presença do aluno ele sempre será a figura central das discussões e 

avaliações estando presente por meio de seus resultados, de seus sucessos, de seus 

desenvolvimentos, de suas resistências, de seus fracassos, de suas necessidades e 

dificuldades postos durante os debates nas questões da prática de ensino e de 

aprendizagem,objetos de discussão das reuniões. 

 O Conselho de Classe será precedido pelo pré-conselho realizado com os 

representantes de turma e com pedagogos, sendo levados ao momento do Conselho 

somente os casos mais graves de alunos, a fim de que a atividade principal do 

Conselho de Classe seja a discussão dos encaminhamentos pedagógicos. 

 

 

6.6.5 - Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar - SAREH       

 

O Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar objetiva o 

atendimento educacional aos educandos, que se encontram impossibilitados de 

freqüentar a escola em virtude de situação de internamento hospitalar ou tratamento 

de saúde, permitindo-lhes a continuidade do processo de escolarização, a inserção ou 

a reinserção em seu ambiente escolar. 

A política educacional da SEED aponta como princípios: a educação como 

direito do cidadão, a universalização, a escola pública e gratuita, a qualidade de 

ensino, o combate ao analfabetismo, a diversidade cultural e a gestão democrática. 

Para garantir os referidos princípios destacam-se linhas de ação que permeiam 

os estudos e propostas das unidades da SEED, dentre as quais o apoio à prática 

pedagógica, à formação continuada, às inovações tecnológicas, à reformulação 

curricular e à organização coletiva do trabalho. Assim, em concordância com os 

encaminhamentos adotados nesta gestão e buscando a garantia da universalização 

da educação é que se discute o atendimento educacional hospitalar aos educandos.                             

Tal atendimento vem atender ao contido nas legislações vigentes que amparam e 

legitimam o direito à educação aos educandos, garantindo o princípio da 

universalização, ao saber: 

• Constituição Federal /88, art.205; 

• Decreto Lei n.1044/69, art. 1º, que dispõe sobre tratamento excepcional para 

alunos portadores de afecções; 
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• Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

• Resolução n. 41/95 (Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente); 

• Lei n. 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação); 

• Deliberação n.02/03 – CEE (Normas para Educação Especial) 

• Resolução n.02/01 – CNE/CEB (Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica); 

• Documento intitulado Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: 

estratégias e orientações, editado pelo MEC, em 2002. 

Tendo como referência este embasamento legal e segundo MATOS e 

MUGGIATI, “verificada a necessidade da existência de uma práxis e uma técnica 

pedagógica nos hospitais, confirma-se a existência de um saber voltado a 

criança/adolescente num contexto hospitalar envolvido no processo ensino-

aprendizagem, instaurando-se aí um corpo de conhecimentos de apoio que justifica a 

chamada Pedagogia Hospitalar” (2001, p. 49). 

Dispor de atendimento educacional no hospital, mesmo que por um tempo 

mínimo, tem caráter fundamental para a criança hospitalizada, uma vez que este tipo 

de atendimento possibilita ao aluno sentir-se parte de um sistema estruturado com 

igualdade de condições para o acesso ao conhecimento, mantendo seu vínculo com 

sua realidade fora do hospital, assegurando seu desenvolvimento intelectual. Por outro 

lado, é sabido que este processo de escolarização auxilia na recuperação, diminuindo 

o estresse causado pela situação da doença, ocupando o tempo ocioso e 

possibilitando, inclusive, redução no período de internação. 

São atribuições do Pedagogo: 

a) coordenar, acompanhar e avaliar o trabalho pedagógico, bem como organizar os 

materiais e equipamentos do Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização 

Hospitalar; 

b) observar a recomendação médica para liberação dos educandos para que recebam 

Atendimento Pedagógico; 

c) promover encontros a fim de oportunizar a troca de experiências entre os docentes; 

d) elaborar em conjunto com os professores e profissionais da instituição conveniada, 

o Plano de Ação Pedagógico-Hospitalar; 

e) articular ações com os profissionais da instituição conveniada, para o 

desenvolvimento do Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar; 
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f) manter contato com a família, com o responsável pelo Serviço de Atendimento à 

Rede de Escolarização Hospitalar do Núcleo Regional de Educação e com a escola de 

origem do educando; 

g) participar de encontros e reuniões promovidos pelo Departamento de Educação 

Especial e Inclusão Educacional e Núcleo Regional de Educação; 

h) organizar e garantir o cumprimento da hora-atividade dos professores, de acordo 

com as normas vigentes; 

i) entregar, aos pais ou responsáveis pelo educando, a Ficha Individual do Serviço de 

Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar, anexando as atividades realizadas, 

a ser entregue no estabelecimento de ensino em que o educando encontra-se 

matriculado; 

j) arquivar cópia da Ficha Individual do Serviço de Atendimento à Rede de 

Escolarização Hospitalar, na instituição conveniada; 

k) fornecer informações atualizadas, ao responsável pelo Serviço de Atendimento à 

Rede de Escolarização Hospitalar no Núcleo Regional de Educação, para atualização 

do banco de dados; 

l) organizar o Livro Ponto dos professores, encaminhando mensalmente, o relatório de 

freqüência e outras questões que envolvam a vida funcional dos mesmos ao 

responsável pelo Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar do 

Núcleo Regional de Educação, no prazo determinado; 

m) cumprir carga horária previamente definida no Serviço; 

n) fazer os exames médicos, conforme determinação da Secretaria de Estado da 

Educação. 

São atribuições dos Professores: 

a) desenvolver e acompanhar o processo de ensino e aprendizagem dos educandos; 

b) participar dos cursos de formação continuada ofertados pelo Departamento de 

Educação Especial e Inclusão Educacional no âmbito do Serviço de Atendimento à 

Rede de Escolarização Hospitalar; 

c) definir com o pedagogo a metodologia de trabalho; 

d) participar da elaboração do Plano de Ação Pedagógico-Hospitalar; 

e) registrar dias trabalhados, conteúdos e informações necessárias na Ficha Individual 

do Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar; 

f) cumprir a carga horária previamente definida no Serviço; 

g) submeter-se a exames médicos, conforme determinação da Secretaria de Estado 

da Educação. 

São atribuições do Estabelecimento de Ensino de origem: 
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a) fornecer informações ao responsável pelo Serviço de Atendimento à Rede de 

Escolarização Hospitalar no Núcleo Regional de Educação e ao pedagogo que presta 

serviço na instituição conveniada, sempre que solicitado; 

b) anexar a Ficha Individual do Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização 

Hospitalar à Ficha Individual do Aluno e, posteriormente, arquivar na Pasta Individual; 

c) registrar no Livro de Registro de Classe o resultado das avaliações realizadas pelo 

aluno no período em que esteve em fase de internamento e assim impossibilitado de 

frequentar a escola. 

São atribuições das Instituições Conveniadas: 

a) comunicar ao pedagogo, a liberação médica para o educando receber o 

atendimento pedagógico; 

b) divulgar, interna e externamente, a existência do Serviço de Atendimento à Rede de 

Escolarização Hospitalar; 

c) prestar à Secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Departamento de 

Educação Especial e Inclusão Educacional, quando solicitado, esclarecimentos sobre 

a execução do Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar, em 

conformidade com o sigilo profissional e a ética médica; 

d) ceder espaço físico, mobiliário e linha telefônica de acordo com as especificações 

do Termo de Cooperação Técnica, firmado com a Secretaria de Estado da Educação; 

e)indicar profissional da instituição conveniada para a articulação e desenvolvimento 

do Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar, junto ao pedagogo; 

f) indicar profissionais da instituição conveniada para participar das capacitações 

promovidas pela Secretaria de Estado da Educação, quando solicitado; 

g) prestar ao pedagogo, informações quanto ao prontuário do educando internado, em 

conformidade com o sigilo profissional e a ética médica, quando solicitado. 

 

6.6.6 - História e Cultura Afro-brasileira 

 
 Em cumprimento da Lei Federal nº. 10.639/03, que torna obrigatório o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira, contemplamos no nosso Projeto Político 

Pedagógico e através das Diretrizes Curriculares estudos vários da diversidade do 

povo brasileiro, educando para valorizar elementos  culturais e raciais, a fim de 

superar a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar brasileira, nos 

diferentes níveis de ensino. 

      Acreditando que a escola se constitui um espaço de debate e defesa da 

inclusão social, ao longo do ano letivo, nossos profissionais da educação tem 
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procurado adequar suas práticas educativas, buscando tais conhecimentos para o 

ambiente escolar e o de sala de aula, para que possam, de fato, incluir a cultura da 

origem africana e promover a educação para as relações étnico-raciais. 

      Buscamos constituir um ambiente educativo, acessível a toda a comunidade 

escolar, em que se respeite o outro, em que se dá visibilidade a todos, onde se 

combatem as discriminações, busca-se eliminar os preconceitos e se estimular a auto-

imagem e a auto-estima positivas, em que se promove a igualdade étnico-racial pela 

desconstrução das diferentes formas de exclusão. 

            Assim sendo, nosso objetivo é reverter todo esse tempo de preconceito, 

discriminação e formação da população brasileira. É nosso papel de forma 

democrática e comprometida com a formação do ser humano estimular a formação de 

valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças e as características 

próprias das pessoas negras. Isso implica criar condições para que os estudantes 

negros não sejam rejeitados em virtude da cor da sua pele, menosprezados em virtude 

de seus antepassados terem sido explorados como escravos e não sejam 

desencorajados de prosseguir estudando. 

      Nosso Colégio tem o compromisso de no Dia da Consciência Negra apresentar 

temas que abordem a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana através de teatros, 

gincanas, exposição de cartazes, oficinas e debates com o objetivo de despertar a 

comunidade para a situação de exclusão e marginalização em que vive a maioria dos 

brasileiros de raízes africanas. Além disso, participar de atividades planejadas e 

desenvolvidas pela  equipe Multidisciplinar do Colégio e do N.R.E. 

 

 

6.7 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO P. P P.: 

Para que a escola, realmente, alcance os seus objetivos, é de fundamental 

importância que a construção e o acompanhamento do projeto político pedagógico 

estejam alicerçados em uma administração participativa, coletiva e avaliativa  em que 

as decisões sejam democratizadas e que o seu processo de avaliação e revisão seja 

uma prática coletiva constante, como oportunidade de reflexão para mudanças de 

direção e caminhos. 

O Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Presidente kennedy é muito 

mais que um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. Ele é 

o documento que explicita a identidade da escola. Ele deverá ser reconstruído sempre 
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que necessário e vivenciado na prática cotidiana por todos os envolvidos com o 

processo educativo da escola. 

O acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico deverão ser 

realizados sempre que necessário, considerando a qualidade da aplicabilidade do  

projeto que está sendo  vivenciado no contexto escolar, permitindo assim a percepção 

da sua efetivação. 

As instâncias envolvidas serão as mesmas que participaram da elaboração 

coletiva do Projeto Político Pedagógico, sendo estas responsáveis também pela sua 

efetivação. As instâncias envolvidas são o Conselho Escolar, a APMF e todos os 

profissionais da educação, os quais compõem a comunidade escolar do Colégio 

Estadual Presidente kennedy. 

A avaliação institucional é entendida como aquela que a escola faz de si 

mesma, a auto-avaliação, considerando o seu todo pedagógico e administrativo e suas 

relações externas, o projeto político-pedagógico, reveste-se de uma importância vital 

para a sua realização. 

              A avaliação e o acompanhamento do desenvolvimento do Projeto Político 

Pedagógico de nosso colégio serão realizados pelo Conselho, para isso, acontecerão 

reuniões periódicas com a participação dos seus membros.   



 63 

VII- REFERÊNCIAS  

 

ALVARENGA, G. M. Avaliação: o olhar dos alunos. In.:ALVARENGA, Georfravia 

Montoza (org.) Avaliação: o saber na transformação do fazer. Londrina: Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional, 2002.  

 

BRASIL. Presidência da República. Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996: 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília,1996b . 

 

Brasil. Resolução nº 04 de 29/01/1998. Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação. 

 

_____. Resolução nº 03 de 26/06/1998. Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação. 

 

_____. Resolução nº 04 de 08/12/1999. Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação. 

 

DALBEN,Ângela I.L.de Freitas.O que é conselho de classe?In:Conselhos de classe e 
avaliação:perspectivas na gestão pedagógica da  escola.Papirus,2004,p.31-39. 
 

FRANKL, Viktor E.. Em Busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração. 

Tradução de Walter O. Schlupp e Carlos C. Aveline; Petrópolis: Editora Sinodal, 1991. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Editora paz e Terra S/A, 1998. 

 

MACHADO, Nilson José. Educação: projetos e valores. São Paulo: Escritura Editora, 

2000. 

 

Ministério da Educação. SEPPIR. INEP. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. Brasília, 2004. 

 

PERRENOUD, Philippe. As competências para ensinar no século XXI: a formação dos 

professores e o desafio da avaliação / Philippe Perrenoud, Mônica Gather Thurler, Lino 



 64 

de Macedo, Nilson José Machado e Cristina Dias Allessandrini; Porto Alegre: Artmed 

Editora, 2002. 

 

ROGERS, Carl R.. Tornar-se Pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


