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I-  IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

1- Nome da Escola: E.E. "Profº Dr. João Chiarini 

 

    Endereço: Rua Jordão Martins, nº 280, Bairro: Vila Fátima. 

    Piracicaba - São Paulo - CEP: 13.412-082  

    Fone: 3421-8978/34219211     E-mail: drjoaochiarini@gmail.com 

    Situação: Urbana 

    Diretoria de Ensino: Prof. João Teixeira de Lara 

 

    Código CIE: 917898 

 

    Código FDE: 05.33216 

 

    Código da UA: 01.607 

      

    CNPJ da APM: 00.859.647/0001-73 

 

    Fundamento Legal da Criação: Decreto Lei nº 34.609 de 03-02-92  

    Bairro Vila Fátima, Piracicaba, Publicado em  DOE. de 04-02-92. 

 

2 – Cursos Oferecidos pela Escola (níveis e modalidades) 

Organização da Escola: Ensino Fundamental II e Ensino Médio (Regular) 

 

    Períodos/Horários de  Funcionamento 

    Manhã:  07:00h  às  12:20h 

    Tarde:    13:00h  às  18:20h 

     Noite:    19:00h  às  23:00h 

 

3 - Equipe de Gestão 
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     Diretor: Profª Maria Eugênia da Silva de Oliveira 

 

     Vice-Diretor: Profª Maria Josete Tondato krahenbuhl 

 

     Coordenador Pedagógico Ens. Fund.  Profª PriscilaBreseghelo de Camargo 

 

Coordenador Pedagógico Ens. Médio Profº Thiago Tavares de Souza 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

1- HISTÓRICO: Criação; Patrono; Localização. 

 

- Criação 

 

A Escola Estadual Prof. Dr. João Chiarini foi criada legalmente através do Decreto Lei nº 34.609 de 

03/02/1992 no bairro Vila Fátima, em Piracicaba. Sua publicação se deu em DOE do dia 04/02/1992. 

           Foi concebida mediante movimentos sociais do bairro, pois o mesmo não possuía um espaço 

educacional. Com dificuldades na desapropriação da área, a construção do prédio atrasou, vindo a ser 

inaugurada somente em agosto de 1995, atendendo inicialmente alunos de 1ª a 4ª série do Ensino 

fundamental. 

           Em 1996, a escola passou a atender alunos de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental e, em 1999, 

a 1ª série do Ensino Médio.  

 

 - Biografia do Patrono 
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            João Chiarini, professor, sociólogo, folclorista, bacharel em Administração Escolar, 

bacharel em Língua e Literatura Francesa, formado em Ciências Jurídicas, escritor, jornalista, 

dedicou uma vida inteira à cultura, grande contador de histórias de nossa terra e de nossa gente. 

Criou o termo “caipiracicabano” para indicar o legítimo caipira de Piracicaba. Autor de 19 brasões 

de armas, de 08 hinos e de 21 bandeiras municipais, inclusive a de Piracicaba. 

           Nascido em Piracicaba, aos 17 de novembro de 1919, filho de Pedro Chiarini e de Eudúlia 

Romero, falecido em 12 de dezembro de 1988. 

           Formou-se em 1941, professor primário no Grupo Escolar Moraes Barros; em 1943, 

Sociólogo pelo Colégio de São Paulo; em 1971, Bacharel em Língua e Literatura Francesa na 

Universidade de Campinas –UNICAMP; e, em 1972 concluiu o curso de bacharel em Ciências 

Jurídicas pela Faculdade de Direito de São Carlos. 

           Sua atividade profissional foi das mais intensas: 

-De 1941 a 1988 foi jornalista profissional. 

-Em 1941 organizou a I Exposição de Artes Plásticas em Piracicaba. 

-De 1945 a 1972 presidiu o Centro de Folclore de Piracicaba. 

-De 1951 a 1955  foi Vereador da Câmara Municipal de Piracicaba. 

-Em 1956 participou, por um ano consecutivo, do Programa de Televisão “O céu é o Limite”, 

respondendo a 1018 perguntas sobre o Folclore Internacional. 

-De 1963 a 1.964 foi Diretor do Departamento Municipal de Turismo de Piracicaba-SP. 

-Em 1963 publicou o livro de poesias  “Argamassa”, com poesias em 20 idiomas 
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com prefácio de Jorge Amado e ilustrações de Ermelindo Nardim. 

-Presidiu a Academia Piracicabana de Letras de 1972 a 1988. 

-Militou, como advogado, no Fórum  “Francisco  Morato”, em Piracicaba , como um dos mais 

brilhantes profissionais, sempre patrocinando com denodo as causas dos humildes. 

-De 1981 a 1988 foi Secretário-Geral  da Federação dos escritores do Brasil. 

           Como homem devotado ao trabalho e a cultura, participou, com destaque como: Membro da 

Academia Paulistana da História, Membro da Ordem Nacional dos Bandeirantes Matter, Membro 

da União Brasileira de Escritores e Membro do Instituto Geográfico Brasileiro. 

            No decorrer de sua existência, recebeu, com 14 anos, o I Prêmio Literário   “O Tico-Tico”, na 

cidade do Rio de Janeiro (1933): foi contemplado com  o I  Prêmio de Monografias sobre o Folclore 

Musical brasileiro, em 1946, da prefeitura do Município de São Paulo. É citado em todos os livros 

sobre o Folclore, a partir de 1942. Prefaciou 406 livros de 1959 a 1986. 

 

- Localização 

A escola fica situada a Rua Jordão Martins, nº 280, Bairro: Vila Fátima. 

Piracicaba - São Paulo - CEP: 13.412-082  

Fone: 3421-8978/34219211     E-mail: drjoaochiarini@gmail.com 

Situação: Urbana 

Diretoria de Ensino: Prof. João Teixeira de Lara 

 

 

2- Clientela (caracterização da clientela e importância da escola para a comunidade). 

 

      A  E.E. Prof. Dr. João Chiarini atende aproximadamente 471alunos. 
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      São alunos pertencentes à classe social de nível sócio-econômico médio e baixo; 

60% residem perto da escola, os demais residem em bairros ao redor da Vila Fátima:  

Jardim Primavera, Parque São Jorge, Vila Fátima II, Jardim Diamante, Vila Industrial, Mário 

Dedini, Vila Aparecida, Godinho. Sendo que os quatro últimos bairros vêm à escola de 

ônibus oferecidos pela Prefeitura nos períodos da manhã e da tarde.         

           A importância da escola para a comunidade é que a nossa clientela se 

identifica com a escola, envolvem-se nas atividades pedagógicas e, gostam muito das 

atividades diversificadas como: as culturais, as esportivas e lúdicas, das quais 

proporcionamos a eles. 

             Podemos concluir que nossa clientela escolar é bastante diferenciada. Os 

alunos do bairro são mais assíduos, mais assistidos pelos familiares e mais participantes. 

Os alunos que moram em outros bairros têm os horários limitados  da escola ao horário de 

aulas, portanto, eles não participam do convívio do bairro. 

           Há necessidade de se trabalhar a auto-estima, a cidadania, decorrente das 

diferenças sociais  e carência afetiva que alguns trazem do meio familiar, buscando na 

escola a solução de seus problemas. Trazem ricas experiências do seu cotidiano  e cabe a 

um trabalho coletivo da escola, utilizá-las, levando a um trabalho formal e científico. 

            Quanto aos pais desses alunos, são em sua maioria operários, metalúrgicos, 

comerciários e as mães trabalham em casa e/ou fora. A maioria atende as convocações e 

convites da escola e procuram-na quando há algum problema ou mesmo para saber da vida 

escolar dos filhos. 

 

3- Recursos: 

 

3.1 Prédio Escolar: data da construção, número de salas de aula, ambientes 

pedagógicos e administrativos, caracterização das salas ambientes (se houver). 

             

PRÉDIO ESCOLAR: 

 A  E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” foi construída no ano de 1995 e conta com: 
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 07 salas de aula 

01 laboratório de informática com 13 computadores. 

01 sala para materiais esportivos; 

01 sala para professores; 

01 sala para direção; 

01 sala para coordenação; 

01 sala para secretaria; 

01 sala para arquivo morto; 

01 sala de leitura;  

01 sala ambiente (multimídia) 

01 sala para acervo de livros didáticos; 

02 banheiros para professores e funcionários; 

02 banheiros para alunos; 

01 depósito para produtos e material de limpeza; 

01 quadra esportiva coberta; 

01 cozinha. 

 

 

 

 

3.2 Recursos físicos e pedagógicos: equipamentos, materiais pedagógicos e administrativos. 

  

A escola conta com esses recursos físicos e pedagógicos e seus equipamentos: 

01 sala de informática com 13 computadores 

01 secretaria com 03 computadores administrativos 

01 sala para professores com 01 computador e 01 impressora 

01 sala de leitura 

01 sala para acervo de livro didático 
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01 sala para materiais esportivos 

01 sala ambiente (multimídia) 

04 aparelhos de TV 

02 aparelhos DVD 

01 aparelho Vídeo Cassete 

04 rádios MICRO SYSTEM 

01 mesa de som 

 

3.3 Recursos Humanos: núcleo de direção; técnico-pedagógico; técnico-administrativo; operacional; 

corpo docente; (só a apresentação do que a escola possui). 

 

Núcleo de Direção: Diretor (01) e Vice-Diretor (01) 

Núcleo Técnico-Pedagógico: Professor Coordenador Pedagógico (02) 

Núcleo Técnico Administrativo: Secretário (01), Agentes Organização Escolar (04) 

Núcleo Operacional: Agentes de Serviços Escolares (02) 

Núcleo Docente: 41 Professores 

Lista de docentes 
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CORPO DOCENTE 2011  

ADRIANA CRISTINA PAVAN 

ALEXSANDRA A. DOS ANJOS 

AMAURI ANTONIO TOLOTI 

ANA LUCIA MULHER CASCADAN 

ANA PAULA DELICIO 

ANGELA MARIA V. DE CAMARGO 

BRUNA ESPOSTE 

CLÁUDIA CRISTINA BERNAL LEME 

DALBERTO CHRISTOFOLETTI 

DEBORA GRANATO 

FÁTIMA AP. ZINSLY FACCO 

FLAVIO FARIA MASSARIOLI 

GISELA MARIA  B. MARTINS 

GUIDA APª. PERIN SPINOSI 

JOANA LUCIA PARISE 

JULIANE CRISTINA M. CHAVES 

LAIDMAN E. N. S. MARCELINO 

LETICIA VIDOR DE SOUSA REIS 

LIBIA DE FATIMA F. SUMITOMO 

LUCIA HELENA HAHN 

LUZIA STOCCO 

MARCELO  VALLE 

MARCELO CORREA MAISTRO 

MARCOS SANTOS DA SILVA 

MARIA BENEDITA S. PAVINATTO 

MARIA JOSETE T KRAHENBUHL 

MARIA JUDITE DE LIMA PAIVA 
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MARIA MARIZA DELAZARI 

MARLY APª GIRALDELLI MARSULO 

MAURICIO FRANCISCO JOÃO 

MAYRA SCAPATICIO DA SILVA 

MIRIAN DA C. M.DELLA VALLE 

PRISCILA BRESEGHELO CAMARGO 

ROBERTA CRISTINA D. FRANCISCO 

ROSA MARIA S. DE OLIVEIRA 

ROSEMARY S. M. GONÇALVES 

SAMUEL  ZANATTA 

SANDRA MARIA VIDAL JOÃO 

TEREZINHA DE F M G MARTINS 

VALQUIRIA TIETZ LOPES 

VINICÍUS SOARES MIGLIOLO 
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3.4 Recursos disponíveis na comunidade. 

 

É colocado à disposição da comunidade escolar serviço ágil e atualizado de documentação, 

escrituração e informação escolar devidamente organizado em registros, como: documentação dos 

alunos, diários de classe, estatísticas, legislação e outros, como por exemplo, o uso da sala do acessa 

escola. 

Trabalhamos com um sistema de atendimento ao público em geral que segue as orientações contidas 

no rol de atividades definidas no cargo exercido pelos diversos funcionários do corpo administrativo. 

Adequando-os a nossa realidade e aspectos próprios no sentido de atender tanto a comunidade escolar 

como os seus familiares com respostas claras e precisas, orientado-os de todas as formas possíveis das 

normas vigentes da escola, para que tenham atendimento satisfatório num mínimo de tempo possível 

quanto aos assuntos de seu interesse. 

Mantemos o corpo docente, discente e administrativo em dia com as leis, decretos e resoluções que 

possam alterar seus direitos e deveres através de cópias dos mesmos afixadas em murais existentes em 

diversos locais da escola. 

Os prontuários de todos os segmentos citados encontram-se regularizados e todos são avisados de 

suas vidas profissionais com relação a direitos e deveres, como, por exemplo, vencimento de licença 

prêmio, adicionais e outros vencimentos que são de seu interesse e direito. 

Colocamos à disposição dos interessados apontamentos, escrituração e registros existentes na escola 

em uma ordem satisfatória, relativos ao andamento, definição e solução das diferentes questões e 

propostas desenvolvidas pela escola. 

A escola também atende solicitação de órgãos públicos e comunidade a questão de empréstimo do 

prédio escolar nos finais de semana, desde que seja aprovado pelo conselho de escola. 

 

 

 

4- Resultados Educacionais 
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   É promovida a formação integral dos alunos, em função dos princípios éticos, políticos 

e estéticos e da articulação entre áreas do conhecimento e aspectos indispensáveis da vida cidadã. 

A relevância e a pertinência das aprendizagens escolares são decisivas para que o acesso a elas 

proporcione uma oportunidade real de aprendizagem para inserção no mundo de um modo bem-

sucedido e solidário.  

A formação integral dos alunos é promovida por meio da participação dos alunos e professores em 

várias atividades pedagógicas. No entanto, estamos trabalhando o “Projeto: o resgate do patrimônio 

público”, buscando o envolvimento de nossos alunos no sentido de pertencimento deixando 

transparecer princípios de ética, política e cidadania. Este projeto faz com que os alunos participem  

ativamente do processo de resgatar e de  preservar o bem público. 

Esse resgate vem proporcionando reflexão sobre os princípios éticos, políticos e estéticos articulando 

a o excesso de zelo pelos bens patrimoniados levando-os a mudança de práticas, discussões, debates e 

construção de textos que levam-nos a outra cultura de preservação e conservação dos bens públicos 

que de certa forma atenda a todos nós cidadãos.  

Buscamos o interesse e comprometimento de todos neste resgate em sintonia com a ética e a 

cidadania. Visto que, a escola Prof. Dr. João Chiarini, desenvolve também outros projetos que levam 

seus alunos a se responsabilizarem para os devidos cuidados de manter o ambiente limpo e saudável, 

tornando assim atitudes educativas e de extrema importância e responsabilidade de todos os usuários 

locais, bem como no seu entorno envolvendo e sensibilizando toda comunidade escolar. 

 

 

 

Procura-se identificar o caráter educativo do: ambientes físicos, sociais e culturais da escola na 

organização de seus espaços e práticas educativas, de modo que os alunos tenham uma convivência 

harmoniosa e um respeito com as adversidades. 

Desenvolvemos projetos, com um grupo de professores, buscando na interdisciplinaridade priorizar 

com maior profundidade esse sentimento de pertencimento, porque desta forma criamos espaços 
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desejosos que os próprios alunos zelam e conservam o espaço educativo e levam para além da escola, 

buscamos fazer visitações aos bens patrimoniais da nossa cidade.  

Foi proposto um trabalho em grupo, na decoração das salas e parte externa da escola como pátios e 

sala de leitura, com exposição de trabalhos artísticos  confeccionados pelos próprios alunos, entre 

esses trabalhos expostos, foram também apresentadas algumas cópias das telas de pintores famosos. 

Houve uma transformação dos ambientes externos da escola, como por exemplos os murais, 

tornando-os ambientes agradáveis a ponto de todos os professores aderirem ao espaço proporcionando 

aulas diferenciadas. Os alunos estudaram geometria de maneira prática e uma grande parte dos 

professores aderiu a essa parceria e criaram o “Projeto Interdisciplinar com o bem Público”.  

Por outro lado os professores de Português utilizaram o mesmo ambiente para contar historias, 

apresentar teatros de fantoches; os professores coordenadores acharam o espaço ideal para 

desenvolver reuniões do Grêmio Estudantil e Representante de classe.  

Quanto maior for o envolvimento, maiores serão os resultados, visto que, essa ação beneficiou o 

relacionamento dos alunos, aumentando o acesso à informação e ao conhecimento, os quais se 

sentiram mais incentivados, melhorando as  notas e a qualidade dos trabalhos por eles realizados. 

 

 

É constatada a melhoria dos índices de freqüência às aulas, permanência, aprovação e aproveitamento 

escolar de seus alunos e correção de fluxo escolar, mediante análise comparativa de resultados obtidos 

nos três anos anteriores. 

Neste caso ganha uma importância redobrada no aproveitamento escolar, como também no sentido de 

permanência do aluno, oferecendo uma qualidade do ensino-aprendizagem. É do interesse de toda 

equipe gestora, dos professores da escola a melhoria dos índices de aprovação, diminuindo, 

conseqüentemente, os índices de repetência e evasão escolar. 

Estamos buscando no decorrer dos últimos anos, atingir parte de nossos anseios pedagógicos, digo 

parte, pois esses índices também são influenciados por outras situações que fogem ao nosso controle, 

como a situação social e econômica do país, mas mesmo assim não desistimos e nem esmorecemos 

diante dessa situação. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

16 

 

Hoje mais do que nunca devemos superar os mitos da Progressão Parcial, criando instrumentos que 

superem as dificuldades dos alunos, ora não tem interesse em recuperar o que não foi aprendido em 

anos anteriores, ora não apresenta condições pedagógicas para tal. Diante desse fato, provocamos uma 

reflexão entre os professores, o que trouxe bons resultados, pois todos os professores passaram a se 

preocupar com a qualidade das aulas e oferecer mais oportunidade de recuperação dos estudos, pois a 

partir daí, aprender na escola é o “ofício do aluno”. 

São divulgados aos pais e comunidade, os resultados das ações educacionais voltadas para a 

aprendizagem dos alunos. A cada final de bimestre, fazemos reuniões com os pais para que tomem 

ciência do aproveitamento do aluno e os resultados das ações educacionais são divulgados tanto aos 

pais como a comunidade por meio dos boletins, Jornal da Escola, Reuniões de APM e Conselho de 

Escola, ocasiões em que se colocam a par de tudo o que acontece sobre os eventos e resultados 

educacionais desenvolvidos no interior da escola no intuito de melhorar a aprendizagem de nossos 

alunos. 

Fazemos a entrega de prêmios simbólicos (MEDALHAS), conquistados por meio de méritos têm 

mostrado a realidade em que se encontram nossos alunos e isso tem elevado a auto-estima. Dessa 

forma também, temos conseguido confiabilidade por parte da Comunidade no trabalho desenvolvido 

pelos professores.  

A cada bimestre e sempre que necessário os professores se reúnem com os pais, para uma conversa 

aberta, ocasião em que se esclarece o conteúdo a ser aplicada metodologia, recursos didáticos usados 

e, ao passo que vão surgindo necessidades especiais de acompanhamento (reforço), os pais são 

convocados individualmente para tomarem ciência dos problemas de aprendizagem e 

acompanhamento dos alunos. 

  São constatados índices positivos de satisfação dos pais, dos alunos e dos professores com a 

escola, a partir de levantamentos periódicos, através das listas de presença dos pais e/ou responsáveis. 

A educação precisa estar a serviço de dados constatados periodicamente, e a partir disso é possível 

perceber se houve um bom entrosamento entre professores, alunos, direção e pais, assim como todos 

os funcionários sendo importantes para todo o desenvolvimento desta comunidade escolar, 

solidificando o trabalho pedagógico, como também a construção da sua identidade.  
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Visto que todo o ambiente que a escola proporciona torna-se favorável para que haja entretenimento e 

aprendizado constante, aproveitando a realidade das práticas culturais e sociais. 

Buscamos, sempre que possível desenvolver atividades interdisciplinares permitindo um melhor 

desenvolvimento de criticidade enfocadas numa cultura social e também voltadas para uma melhor 

politização do educando sendo visível através de manifestações feitas pelos alunos como, por 

exemplo: o “Jornalzinho da Escola” e questionário de “Artigo de Opinião”, onde todos os alunos 

participam respondendo satisfações ou não referentes às atividades que estão sendo desenvolvidas na 

escola. Tendo isso em mãos, copilamos e nos situamos nas ações que necessitam serem revistas. Estes 

inscritos repercutiram de forma positiva junto aos educandos incentivando-os à reflexão e a 

valorização dos trabalhos desenvolvidos na instituição escolar. 

 

 

 

 

 

São adotados mecanismos de monitoramento e avaliação da implementação do projeto pedagógico da 

escola e propostos planos de melhorias para sua implementação junto aos professores, alunos e pais. 

Tanto no planejamento início do ano, como no replanejamento, momento esse q ue estamos todos 

reunidos estudando o currículo dos Ensinos Médio e Fundamental, incluímos todos os projetos vindos 

da Secretária da Educação e outros que sejam significativos e importantes para nossa comunidade a 

fim de estimular os alunos e a comunidade a agir de forma conjunta e solidária. 

 Busca-se a cada ano, esses momento de reflexão para avaliar os trabalhos desenvolvidos durante o 

decorrer do ano, observando o que valeu a pena e o que não valeu, o que pode e deve ser alterado, ou 

seja, replanejado e reavaliado. 

Quando encerramos o ano letivo, discutirmos sobre nossas atividades e nos auto-avaliamos, 

colocando em pauta o que deve continuar em nossa caminhada educacional e que deve ser substituído 

em função do não atendimento às nossas expectativas.  

No entanto, estamos criando hábitos de registrar todas as ocorrências decisões e manifestações que 

venham decorrer no cotidiano da escola. Esses registros nos tão um embasamento legal de todas as 
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situações: Pedagógicas, Técnicas, Administrativas, Financeiras, bem como, as orientações repassadas 

a todos os segmentos da instituição escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Indicadores de Desempenho 

 

a- Fluxo Escolar 

Colar aqui 

b- Desempenho Escolar 

1- IDEB 

Colar aqui 

2- Prova Brasil 

Colar aqui 

3- SARESP (2007 ATÉ AQUI) 

Colar aqui 

4- IDESP 

Colar aqui 

4.2 Análise dos Resultados 

Colar aqui 
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III - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

  

3.1 - PRINCÍPIOS DA INSTITUIÇÃO 

Tendo em vista os objetivos educacionais e sociais que perseguimos enquanto instituição, definimos 

os seguintes princípios norteadores: 

Respeito -  Pelas pessoas, suas habilidades, limitações opções, ponto de vista e posição social, 

sejam elas quais forem.   

Colaboração – Entre todos os membros da comunidade escolar, para que desempenhemos 

nossas funções melhor, de forma mais eficiente e aprendendo uns com os outros. 

Transformação – De conceitos, de habilidades, de culturas e de perspectivas, exercendo a 

função da Educação no sentido de melhorar a sociedade. 

Determinação -  Na busca dos objetivos, na propagação de valores e nos ideais de educação 

que pretende concretizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

3.2 - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

“... a escola, campo específico de educação, não é um elemento estranho à sociedade humana, um 

elemento separado, mas “uma instituição social, um órgão feliz e vivo, no conjunto das instituições 

necessárias à vida , o lugar onde vivem a crença, a adolescência e a mocidade, de conformidade com 

os interesses e as alegrias profundas de sua natureza (...). Dessa concepção positiva da escola,como 

uma instituição social, limitada na sua ação educativa, pela pluralidade e diversidade das forças que 

concorrem ao movimento das sociedades, resulta a necessidade de reorganizá-la, como um organismo 

maleável e vivo, aparelhado de um sistema de instituições susceptíveis de lhe alargar os limites e o 

raio de ação (...) Cada escola, seja qual for o seu grau, dos jardins às universidades, deve, pois, reunir 
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em torno de si as famílias dos alunos, estimulando as iniciativas dos pais em favor da educação; 

constituindo sociedades de ex-alunos que mantenham relação constante com as escolas; utilizando, 

em seu proveito, os valiosos e múltiplos elementos materiais e espirituais da coletividade e 

despertando e desenvolvendo o poder de iniciativa e o espírito de cooperação social entre os pais, os 

professores, a imprensa e todas as demais instituições diretamente interessadas na obra da educação.” 

Texto extraído do manifesto dos Pioneiros da Educação Nova com adequações de linguagem e regras 

ortográficas. 

 

Tendo em vista nossa concordância com a citação acima, consideramos que a escola tenha como 

função social principal a constituição de um espaço onde se faz, reproduz e transmite um recorte da 

cultura construída ao longo de gerações. Assim, acreditamos que esta instituição possa contribuir para 

a integração e formação da comunidade onde se insere, seja através do conhecimento construído com 

os alunos, seja pelos valores éticos e morais que transmite através da dinâmica do ambiente que estes 

vivenciam por boa parte de suas vidas.  

 

3.3 – MISSÃO 

 

Nossa escola tem como missão a formação dos jovens de nossa comunidade, para que se tornem 

gerações instruídas, com domínio de habilidades e competências oriundas das Ciências Exatas, 

Humanas e Biológicas que fundamentam as disciplinas escolares, preparando-as tanto para o 

prosseguimento dos estudos quanto para a inserção no mercado de trabalho. Que sejam capazes de 

compreender, interagir e criar de forma consciente e crítica tanto no âmbito pessoal quanto 

profissional, no mundo contemporâneo. Para isso prezamos pelo envolvimentos de gestores, docentes, 

alunos e pais no processo de ensino-aprendizagem e na formação mais ampla do cidadão, valorizando 

iniciativas de quaisquer destes setores que visem o aprimoramento da instituição. 

 

3.4– VISÃO DE FUTURO 
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Tornar-se uma instituição reconhecida na sociedade em que se insere pela excelência na formação 

acadêmica, pela firmeza nos princípios e valores que adota, no rigor com que zela por regras de boa 

convivência e respeito a diversidade pessoal e cultural. 

Ser lembrada pelos ex-alunos com um espaço onde tiveram acesso ao conhecimento em suas 

múltiplas manifestações, a profissionais competentes empenhados em sua formação e a recursos que 

lhes possibilitou a aprendizagem significativa que carregaram para a vida toda. 

 

3.5– OBJETIVOS DA ESCOLA 

 

Buscamos uma escola capaz de desenvolver as competências indispensáveis ao enfrentamento dos 

desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo.  

No âmbito do desenvolvimento dessas competências esta o conjunto de saberes a serem construídos e 

progressivamente apropriados pelos  alunos para o exercício consciente e autônomo de sua função 

social. Neste ínterim, é necessário que todos os setores da comunidade escolar se empenhem no 

desenvolvimento de ações pedagógicas, balizadas por valores e princípios éticos tais como o respeito 

as habilidades e limitações  de cada uma, a promoção de um ambiente saudável de convivência e 

aberto as múltiplas manifestações culturais. 

Com os alunos do Ensino Fundamental, a escola irá priorizar competência de leitura/escrita nas 

diversas linguagens (textual, gráfica, cartográfica etc), tendo esta como eixo articulador de todas as 

disciplinas. Além disso, ainda daremos atenção especial ao domínio das Operações Matemáticas 

básicas dentro do conjunto dos números inteiros e a compreensão do meio físico, social e cultural no 

qual se inserem. 

Já no Ensino Médio, valorizaremos  a capacidade de aprender de forma autônoma, pesquisando, 

trabalharam em grupo. Consideramos que assim o aluno desenvolverá habilidades pertinentes em 

situações complexas, que o prepare para o prosseguimento dos estudos e a inserção no mercado de 

trabalho. Além disso, buscamos o desenvolvimento da capacidade de interpretar, analisar e propor 

ações criativas diante dos desafios da vida social e profissional. 
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Visando consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, além de 

compreender os fundamentos científicos – tecnológicos dos processos produtivos da sociedade, 

relacionando teoria e pratica.  

Esse trabalho será o resultado de um desejo coletivo, ou seja, obra de todos que atuam nessa escola. 

Cabendo aos gestores propiciar condições e estimular os  educadores e alunos para que compartilhem 

destes objetivos e trabalhem juntos neste fim. 

 

3.6 – PLANO DE AÇÃO 

 

 

Tendo em vista os objetivos desta instituição na melhora da aprendizagem de seus alunos, as 

dificuldades apresentadas tanto nos instrumentos de avaliação internos quanto nos externos e, estando 

cientes da necessidade de estabelecer parâmetros para a busca da superação destes desafios, propomos 

este plano de ação.  

Assim, a estrutura deste plano passa pelo diagnóstico dos pontos críticos, a triagem dos objetivos e a 

construção de ações a serem desenvolvidas para atingir os fins esperados. Neste ínterim 

compreendemos que a atuação de todos os setores da comunidade escolar são importantes, tanto na 

construção quanto na execução do plano. Desta forma, ao procedermos a elaboração, levamos o tema 

das dificuldades da escola para a discussão com todos os envolvidos: gestores, professores, 

funcionários, pais e alunos. 

A partir desta consulta, compilamos as informações e desenvolvemos o plano aqui apresentado, 

organizado em duas partes: Diagnóstico, e Detalhamento, que inclui as Metas e as Ações propostas. 

 

3.6.1: Diagnóstico – os aspectos que demandam atenção. 

 

Para melhor compreendermos os problemas que afetam o desempenho da escola em atingir seus 

objetivos consideramos pertinente proceder um processo de diagnóstico. Este foi subdividido em três 

frentes: Reuniões com os professores e equipe gestora; Consulta da comunidade por meio de 

questionários abertos e levantamento de índices estatísticos. 
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Na primeira frente, por meio dos HTPCs e da reunião semanal da Equipe Gestora abrimos um debate 

sobre quais são os principais problemas enfrentados em sala de aula e na organização da escola, assim 

como as raízes destes problemas. Com isso levantamos os problemas listados abaixo: 

Falta de empenho dos alunos para com a sua aprendizagem;  

Acumulo de deficiências de aprendizagem nas séries de fim de ciclo e no Ensino Médio; 

Cultura de desvalorização da escola frente a instituições de ensino técnico e a ocupação 

profissional; 

Falta de cobrança da família em relação as atividades escolares dos alunos; 

Inadequação metodológica de alguns professores em relação ao conteúdo/sala; 

Propagação entre os alunos de uma cultura materialista e imediatista, calcada na busca dos 

maiores lucros pelo menor empenho. 

Já na segunda frente, elaboramos um questionário simplificado para que todos pudessem basicamente 

avaliar as ações empreendidas pela escola no primeiro semestre, apontar as maiores dificuldades e 

propor ações para superar essas dificuldades. Com relação aos alunos, foi aplicada uma amostragem 

de 20%, não houve seleção de alunos, a participação foi voluntária. 

Com esses questionários em mãos, construímos três gráficos, sendo dois de diagnóstico e um de 

sugestões de ações. O primeiro abaixo mostra os principais problemas da escola:  
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A analise do grafico acima deixa claro que, na percepção dos alunos e funcionários, os maiores 

problemas da escola estão relacionados ao comportamento inadequado dos alunos, com destaque para 

os itens: indisciplina dos alunos, bullyng e 

falta de comprometimento dos alunos. No 

entanto, outros itens chamam atenção, como 

os relacionados a gestão da escola, como: 

falta de organização, falta de punição e má 

conservação do ambiente. Além disso, tem 

os itens relacionados ao corpo docente: falta 

de autoridade dos professores, e professores 

que não ensinam ou são faltosos.  

No segundo gráfico, estão relacionadas as 

ações desenvolvidas no corrente ano letivo 

que surtiram efeito positivo: 

Neste aspecto destacam-se ações 

promovidas pela equipe gestora, com 

destaque para o Provão Bimestral, as Reformas e a sala de Multimídia. Outro ponto que tomou relevo 

foram as ações envolvendo o professor Mediador,  e seus projetos, como o intervalo interativo e o 

Projeto basquete. 

 Ainda no âmbito do diagnóstico da situação da escola, lançamos mão dos dados sobre o 

desempenho dos alunos no 1º e 2º bimestres. Como uma análise mais detalhada de cada série seria 

muito extensa para este plano, discutiremos apenas a síntese dos resultados das séries finais do Ensino 

Fundamental e Médio, ou seja, o 9º e o 3º anos respectivamente: 
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Analisando os gráficos acima, o que salta aos olhos é o problema do aumento da quantidade de alunos 

faltosos, que ocorre no 9º ano, mas que atinge um nível crítico no 3º, principalmente nas duas classes 

do período noturno. 

Já no que tange ao desempenho, apesar de todas as médias por área serem acima de 5, nenhuma chega 

a 7. Em relação aos 9º anos, preocupa a queda no desempenho nas áreas de Ciências da Natureza e 

Códigos e linguagens, além do baixo patamar em Matemática. Já os 3ºs, apesar de terem melhorado 

em três áreas, tiveram um retrocesso em Ciências Humanas, especialmente o 3º da Manhã. 

Com tudo isso, temos um panorama geral das dificuldades da escola, que podem ser sintetizados nos 

itens a seguir: 

Falta de empenho e comprometimento por parte dos alunos, que levam a indisciplina e ao 

excesso de faltas; 

Inadequação metodológica de alguns professores, que contribui para o mau desempenho dos 

alunos; 
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Problemas com a organização e a conservação da escola, que dificulta as atividades dos alunos 

e docentes; 

Acúmulo de deficiências de aprendizagem, sobretudo nas habilidades de leitura e escrita em 

diversas linguagens, que entrava o desenvolvimento de conteúdos em todas as disciplinas. 

Pequena participação dos pais na vida escolar dos alunos, o que agrava os problemas do 

comprometimento e da indisciplina.(cerca de 50% de presença nas reuniões bimestrais) 

 

3.6.2 Detalhamento Do Plano De Ação 

 

Feito o diagnóstico e traçadas as metas, partimos para a definição das ações a serem desenvolvidas 

pela escola para atingir seus objetivos. Neste sentido, e para deixar mais claro as atribuições de cada 

setor da comunidade escolar, definimos três eixos de atuação: 

1. Envolvimento dos alunos no processo de ensino aprendizagem 

2. Desenvolvimento das competências da leitura e escrita em diferentes linguagens  

3. Participação da comunidade como parceira nas ações e metas da escola 

 

Para definir as ações do 1º eixo, 

lançamos mão das sugestões dos 

próprios alunos para a melhoria da 

escola, sintetizadas no gráfico 

acima. Além dos dois itens que 

mais se destacam, um relacionado 

a compre de materiais e outro 

relacionado a necessidade de mais 

projetos diferenciados, outros 

indicam a necessidade de 

adequação metodológica dos 

professores, como : aulas 
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diversificadas, cobrar mais os professores e preparação para o ENEM. Além disso, há sugestões que 

poderiam ser atendidas pela Equipe Gestora, como a diversificação da merenda e a cobrança do 

uniforme. Assim organizamos o quadro abaixo com o Detalhamento do Plano de Ação. 

META AÇÕES 
      

EIXOS 
RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

Minimizar para os níveis de 
aluno com analfabetismo 
funcional e dificuldade com 
abstração e habilidades 
matemáticas. 
 

Desenvolver um projeto 
interdisciplinar voltado 
especificamente ao 
desenvolvimento das 
habilidades de leitura, 
escrita e interpretação 
em diversas linguagens, 
sejam elas textual, 
gráfica ou cartográfica. 
 

2º 

EQUIPE 

GESTORA E 

CORPO 

DOCENTE 

3º E 4º 

BIMESTRES 

Orientar os professores 
regulares e do reforço 
para que foquem suas 
aulas na superação das 
deficiências. 
 

EQUIPE 

GESTORA E 

CORPO 

DOCENTE 

3º E 4º 

BIMESTRES 

Fortalecer o projeto 
“Hora da Leitura”, que 
oferece livros, revistas e 
gibis para os alunos 
lerem. 

GRÊMIO 

ESTUDANTIL E 

BIBLIOTECÁRIA 

SEMANAL 

Redução de 30% na 
quantidade de ocorrências. 
 

Ampliar a presença da 
Equipe Gestora na sala 
de aula, para dar apoio 
aos professores ou para 
os alunos. 
 

1º 

EQUIPE 

GESTORA 

DIARIAMENTE Manutenção e 
ampliação das ações do 
professor mediador no 
sentido de conscientizar 
os alunos sobre a 
importância das 
atividades escolares e 
prevenção de conflitos. 

MEDIADOR 
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Ampliação em 20% na 
presença dos pais. 
 

Promover eventos 
Culturais abertos a 
comunidade para 
passar a imagem de 
uma escola acessível e 
incentivar a participação 
em suas atividades. 
 

3º 

EQUIPE 

GESTORA E 

MEDIADOR 

TRIMESTRAL 

Intensificar o contato 
com os pais de alunos 
com problemas de 
indisciplina ou evasão 
por meio de reuniões 
mensais com os 
responsáveis pelos 
alunos em atenção 

EQUIPE 

GESTORA E 

MEDIADOR 

MENSAL 

Convidar os 
responsáveis para 
participar das 
premiações por mérito 
dos alunos com 
melhores médias e 
aluno-revelação do 
bimestre 

EQUIPE 

GESTORA 

AO FIM DE 

CADA 

BIMESTRE 

Melhora de 20% nas 
médias por área em todas 
as salas. 
 

Estimular os 
professores a 
diversificar as 
metodologias de ensino 
através da elaboração 
conjunta de planos de 
aula mensais no 1ª 
HTPC do mês 

1º e 2º 
EQUIPE 

GESTORA 
MENSAL 

Resultados do provão com 
média acima de 5 para 80% 
das salas. 
 

Reorganizar o provão 
para que todas as 
questões estejam 
focadas em habilidades 
e competências. 
Ampliando também seu 

1º e 2º 

EQUIPE 

GESTORA E 

CORPO 

DOCENTE 

BIMESTRAL 
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peso na construção na 
nota bimestral  

Redução do número de 
alunos com  excesso de 
faltas em 50 % dos níveis 
do 2º Bimestre 
 

Conseguir passe 
escolar gratuito para os 
alunos do período 
noturno que moram em 
bairros mais afastados 1º e 3º 

EQUIPE 

GESTORA 

MÊS DE 

AGOSTO 

Ampliar o contato com 
as famílias dos alunos 
faltosos por meio de 
ligações e visitas  

MEDIADOR SEMANAL 

Solução dos problemas 
relacionados a adequação, 
organização e conservação 
do espaço escolar. 
 

Aumento da atuação do 
Grêmio estudantil como 
um meio de tornar o 
espaço escolar mais 
receptivo e educativo 
para os alunos. Dentre 
estas ações destacam-
se: a manutenção de 
um jornal da escola; 
uma rádio tanto para o 
horário de aulas quanto 
para os intervalos; 

1º e 2º 

GRÊMIO 

ESTUDANTIL E 

EQUIPE 

GESTORA 

MENSAL 

Realização de reformas 
e ampliação dos 
recursos didáticos 
disponíveis 

EQUIPE 

GESTORA 

3º E 4º 

BIMESTRES 

Promoção de um fórum 
coletivo para discutir os 
problemas e os 
objetivos da instituição, 
conduzindo por meio da 
gestão participativa ao 
comprometimento de 
todos os envolvidos. 
 

EQUIPE 

GESTORA 
SEMESTRAL 

 

 

 

3.6.3 Acompanhamento e avaliação do Processo 
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Como meio de avaliar o andamento do plano de ação, as atividades que estão descritas acima com 

cronograma semestral e mensal serão avaliados nas reuniões semanais da equipe gestora e nos 

HTPCs. Já as que têm duração bimestral serão avaliadas nos conselhos de classe e série. E ao final de 

cada semestre será realizada uma avaliação mais profunda, com análise dos resultados obtidos nas 

avaliações mensais e bimestrais e também outra pesquisa de opinião com toda a comunidade escolar. 

Depois disso será realizado um novo fórum para discutir as ações realizadas e os resultados obtidos 

para então ser direcionado um novo plano de ação. 

 

3.7 Plano de Estágio Para o Ensino Médio 

 

De acordo com o artigo 3º da Resolução SE 40 de 2009, os objetivos do Estágio no Ensino Médio 

são: 

I - assegurar ao aluno à vivência no mundo empresarial de experiências 
profissionais por meio da realização de atividades de aprendizagem social, 
profissional e ou cultural imprescindíveis a uma vida cidadã; 
II - valorizar a experiência profissional e o estudo não formal; 
III - refletir sobre a realidade vivenciada no mercado de trabalho; 
IV - desenvolver valores, postura ética e responsável e aptidões para uma 
vida produtiva. 

 

Assim, propomos o seguinte plano de estágio, focado nos alunos do 2º e 3º anos do ensino Médio, 

para que atendam a prerrogativa de ter 16 anos completos no início do estagio. A coordenação deste 

plano ficará sob a responsabilidade do Coordenador do Ensino Médio, que organizará as informações 

dos alunos, empresas e parceiros envolvidos, zelando para que os alunos possam gozar desta 

experiência profissional sem que haja prejuízo para sua formação básica e para sua integridade 

pessoal. 

Nesta perspectiva, o Coordenador realizará reuniões bimestrais com todos os alunos envolvidos em 

estágios, questionando-os sobre as funções que desempenham, se estas são insalubres ou repetitivas, 

sobre as horas que trabalham para que estas não ultrapassem o limite de 6 (seis) horas diárias e não 

atrapalhem seus estudos. Além disso, serão trazidos para estas reuniões dados sobre freqüência e 
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desempenho destes alunos, para que sejam tomadas providencias caso haja declínio em virtude do 

Estágio. 

Como meio de incentivar a participação dos alunos, foi firmada uma parceria com o CIEE (Centro de 

Integração Escola – Empresa) e também com as escolas técnicas ETEC e SENAI que vem a escola 

oferecer cursos gratuitos e dar orientações sobre os meios para se inserir no mercado de trabalho.  

 

IV – PLANOS DE CURSOS 

A escola assume, nos Planos de Curso do Ensino Fundamental e do Ensino Médio os princípios de um 

currículo comprometido com seu tempo, de acordo com os paradigmas explicitados no currículo do 

estado de São Paulo (2008), a saber: 

- uma escola que também aprende; 

- um currículo como espaço de cultura; 

- um currículo que tem competências como referência; 

- prioridade para a competência da leitura e da escrita; 

- articulação com o mundo do trabalho; 

Assim sendo, os cursos organizam-se conforme o descrito que se segue: 

4.1 Modalidade: Ensino Fundamental (Ciclo II - Diurno) 

4.2 Objetivos (de acordo com a Lei 9394/96) 

SEÇÃO III 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e 

gratuito na 

escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
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IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

§1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

§2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no 

ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação 

do 

processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de 

ensino. 

§3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada 

às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 

de 

aprendizagem. 

§4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para 

os 

cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por 

seus 

responsáveis, em caráter: 

I – confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do responsável, 

ministrado 

por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas 

respectivas 

igrejas ou entidades religiosas; ou 

II – interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, 

que se 

responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas 

de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. 

§1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de 

organização autorizadas nesta Lei. 

§2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 

critério 

dos sistemas de ensino. 

 

 4.3 Síntese dos conteúdos do Ensino Fundamental II (de acordo com o currículo oficial) 
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A síntese dos conteúdos listadas abaixo encontra-se dividida por ano/série e por disciplinas. 

Segue o proposto pelo Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 

5ª série/ 6º ano 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

HISTÓRIA 

Sistemas sociais e culturais de notação de tempo ao longo da história 
As linguagens das fontes históricas 
• Documentos escritos, mapas, imagens, entrevistas 
A vida na Pré-história e a escrita 
Os suportes e os instrumentos da escrita 
Civilizações do Oriente Próximo 
• O Egito Antigo e a Mesopotâmia 
África, o “berço da humanidade” 
Heranças culturais da China e trocas culturais em diferentes épocas 
A vida na Grécia Antiga 
• Sociedade, vida cotidiana, mitos, religião, cidades-estado, pólis, democracia e cidadania 
A vida na Roma Antiga 
• Vida urbana e sociedade, cotidiano, república, escravismo, militarismo e direito 
O fim do Império Romano 
• As migrações bárbaras e o cristianismo 
As civilizações do Islã (sociedade e cultura) 
• A expansão islâmica e sua presença na Península Ibérica 
Império Bizantino e o Oriente no imaginário medieval 

 
GEOGRAFIA 
 

Paisagem 
O tempo da natureza 
• Os objetos naturais 
O tempo histórico 
• Os objetos sociais 
A leitura de paisagens 
Escalas da Geografia 
As paisagens captadas pelos satélites 
• Extensão e desigualdades 
Memória e paisagens 
As paisagens da Terra 
O mundo e suas representações 
Exemplos de representações 
Arte e fotografia 
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Introdução à história da cartografia 
A linguagem dos mapas 
Orientação relativa 
A rosa dos ventos 
Coordenadas geográficas 
Os atributos dos mapas 
Mapas de base e mapas temáticos 
Representação cartográfica 
Qualitativa e quantitativa 
Os ciclos da natureza e a sociedade 
A história da Terra e os recursos minerais 
A água e os assentamentos humanos 
Natureza e sociedade na modelagem do relevo 
O clima, o tempo e a vida humana 
As atividades econômicas e o espaço geográfico 
Os setores da economia e as cadeias produtivas 
A agropecuária e os circuitos do agronegócio 
A sociedade de consumo 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 
CIÊNCIAS 

Vida e ambiente 
Meio ambiente / Ambiente natural 
Os seres vivos e os fatores não vivos do ambiente 
• Tipos de ambiente e de especificidade, como caracterização, localização geográfica, 
biodiversidade, proteção e conservação dos ecossistemas brasileiros 
• O ar, a água, o solo e a interdependência dos seres vivos 
• O ciclo hidrológico do planeta 
• A formação dos solos e a produção de alimentos 
• O fluxo de energia nos ambientes e ecossistemas – transformação da energia luminosa do 
Sol em alimento 
• Relações alimentares – produtores, consumidores e decompositores 
Ciência e tecnologia 
Materiais no cotidiano e no sistema produtivo / Fontes, obtenção e uso de materiais 
Visão geral de propriedades • opriedades dos materiais, como cor, dureza, brilho, 
temperaturas de fusão e de ebulição, permeabilidade e suas relações com o uso dos 
materiais no cotidiano e no sistema produtivo 
• Reconhecimento de fontes, obtenção e propriedades da água e seu uso residencial, 
agropecuário, industrial, comercial e público 
• Minerais, rochas e solo – características gerais e importância para a obtenção de materiais 
como metais, cerâmicas, vidro, cimento e cal 
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Materiais obtidos de vegetais 
• A fotossíntese e seus produtos 
• A tecnologia da madeira – produtos de sua transformação, como carvão vegetal, fibras e 
papel 
• Consequências ambientais do desmatamento indiscriminado; importância da reciclagem 
do papel 
• Tecnologia da cana – açúcar e álcool 
Ser humano e saúde 
Qualidade de vida 
• A saúde individual, coletiva e ambiental 
Poluição do ar e do solo: fontes e efeitos sobre a saúde 
• O que é poluição 
• Os automóveis e a poluição do ar 
• A agricultura intensiva e a transformação da paisagem original 
• Agricultura convencional × agricultura orgânica 
• Defensivos agrícolas e a poluição do solo 
A poluição da água e a importância do saneamento básico 
• Tratamento da água e do esgoto 
• O uso consciente da água 
• Caracterização e prevenção de doenças transmitidas por água contaminada 
A produção de resíduos e o destino dos materiais no ambiente 
• A coleta e os destinos do lixo: coleta seletiva, lixões, aterros, incineração, reciclagem e 
reaproveitamento de materiais 
• O consumo consciente e a importância dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) 
Terra e Universo 
Planeta Terra 
• Características e estrutura 
Dimensão e estrutura do planeta Terra 
• Representações da Terra – lendas, mitos e crenças religiosas 
• Representações de nosso planeta – fotos, planisférios e imagens 
• Estimativas do tamanho 
• Modelo da estrutura interna e medidas que o sustentam 
• Modelos de fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis 
• Modelos de placas tectônicas 
Rotação da Terra 
• A rotação e as diferentes intensidades de iluminação solar 
• Ciclo dia/noite e sombra como medida do tempo 
• Medidas de tempo do cotidiano e em pequenos e grandes intervalos 
• Evolução nas medidas do tempo – relógios de água e de areia, mecânicos e eletrônicos 
• Ciclo dia/noite e atividade humana e animal 
• Fusos horários e saúde 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Conteúdos gerais 
Traços característicos de textos narrativos 
• Enredo, personagem, foco narrativo, tempo, espaço 
• Estudos de gêneros textuais 
• Gêneros textuais narrativos e suas situações de comunicação 
• Estudos linguísticos 
• Noção de tempo verbal, modo subjuntivo na narrativa, subjuntivo e os verbos regulares, 
articuladores temporais e espaciais 
• Substantivo, adjetivo, pronomes pessoais, formas de tratamento, verbo, advérbio 
• Sinônimos e antônimos 
• Uso dos “porquês” 
• Variedades linguísticas 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de textos narrativos em diferentes situações de comunicação 
• Interpretação de texto literário e não literário 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Coerência 
• Coesão 
• A importância do enunciado 
• Produção de síntese 
• Produção de ilustração 
Roda de leitura oral 
Roda de conversa 
Estudo da narratividade em diferentes gêneros 
Gênero textual crônica narrativa 
Gênero textual letra de música 
Estudos linguísticos 
Tempos • empos e modos verbais, verbos modalizadores, locução verbal 
• Compreensão do sentido das palavras (em contexto de dicionário, em contexto de uso, na 
noção do radical das palavras etc.) 
• Questões ortográficas 
Variedades linguísticas 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de crônica narrativa, letra de música e outros gêneros em 
diferentes situações de comunicação 
• Formulação de hipóteses 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
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Roda de leitura oral 
Roda de conversa 
Discurso artístico: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros narrativos articulados por projetos 
Construção de projeto artístico 
Estudos linguísticos 
• Substantivo, adjetivo, artigo, numeral 
• Pontuação 
• Tempos e modos verbais 
• Discursos direto e indireto 
Variedades linguísticas 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de tipologias e gêneros narrativos 
articulados por projeto artístico 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão 
• Informatividade 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
Discurso artístico: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros narrativos articulados por projetos 
Construção de projeto artístico 
Estudos linguísticos 
• Questões ortográficas 
• Acentuação 
• Pronomes 
• Tempos e modos verbais 
• Discursos direto e indireto 
• Figuras de linguagem 
• Pontuação 
• Adjetivos e locuções adjetivas 
• Advérbio e locuções adverbiais 
Variedades linguísticas 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de tipologias e gêneros narrativos 
articulados por projeto artístico 
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• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão 
• Informatividade 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 

 

Língua Estrangeira Moderna (LEM) 

Repertório lexical em Língua Inglesa 
Primeiros contatos 
• Cumprimentos e despedidas em inglês e em diferentes culturas 
• Níveis de formalidade em cumprimentos e despedidas 
• Identificação pessoal: nome, idade, endereço e telefone 
• Números em língua inglesa 
• Pronomes pessoais e adjetivos possessivos 
Textos para leitura e escrita 
• Fichas de cadastro e formulários (identificação de dados) 
Produção 
• Cartão de identificação escolar (carteirinha de estudante) 

Repertório lexical em Língua Inglesa 
As línguas estrangeiras em nosso entorno 
• Reconhecimento de palavras estrangeiras em nomes de lugares, marcas de produtos, 
equipamentos, jogos, internet etc. 
• Análise de palavras estrangeiras presentes no cotidiano, sua origem e adaptação em 
língua materna 
Textos para leitura e escrita 
• Portadores de textos impressos que tenham palavras estrangeiras (camisetas, 
embalagens, manuais, cartões de jogos) 
Produção 
• Pôsteres sobre a presença da língua inglesa no cotidiano 

A escola 
• Denominação de objetos (caneta, lápis, mochila) e móveis escolares (carteira, cadeira, 
lousa) 
• Denominação dos espaços da escola (sala dos professores, sala de aula, biblioteca) e dos 
profissionais que nela atuam (inspetor, secretária, diretor, professor) 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

39 

 

• Preposições de lugar 
Textos para leitura e escrita 
• Descrições de espaços escolares, de plantas baixas 
Produção 
• Cartaz com ilustrações e legendas: proposta de reorganização do espaço 

Moradias 
• Denominação de diferentes tipos de moradia 
• Relação entre ilustração e descrição de diferentes tipos de moradia 
• Denominação de espaços de uma casa e dos itens de mobília mais comuns 
• Adjetivos usados para descrever casas e seus espaços 
• Preposições de lugar 
Textos para leitura e escrita 
• Depoimentos contendo descrições de diferentes moradias, plantas baixas de 
empreendimentos imobiliários 
Produção 
• Planta baixa de uma casa contendo itens de mobília, com os cômodos e móveis 
Identificados 

Arte 

A tridimensionalidade nas linguagens artísticas 

• Diferenciação entre o espaço bi e o tridimensional 
• O som no espaço: melodia-ritmo 
• Formas do espaço teatral e sua relação com o corpo dos atores 
• Forma tridimensional do corpo em movimento, com ênfase nos eixos vertical (altura), 
horizontal (lateralidade) e sagital (profundidade) 
O espaço no território das linguagens artísticas 

• Escultura, assemblage, ready-made, parangolé; objeto, instalação, intervenções urbanas, 
site specific, land art, web art etc. 
• Cenografia e a cena contemporânea; topologia de cena 
• Linguagem das danças clássica, moderna e contemporânea 
• A mesma melodia em diferentes harmonizações; densidade e intensidade 
• A dimensão artística do espaço no decorrer dos tempos: percursos de pesquisa na 
História da Arte 
 

Luz: suporte, ferramenta e matéria pulsante na Arte 

• O claro e o escuro, a sombra e a luz, o foco, a atmosfera e a luz na construção de sentido 
• A luz e a contraluz na dança, no teatro e nas artes visuais 
• A luz e a sombra no teatro de sombras 
• O som em diferentes espaços, estereofonia e gravação bináurea 
• As relações entre luz e cor; a dimensão simbólica da luz e da cor 
• A materialidade da luz nas linguagens artísticas 
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Olhares sobre a matéria da arte 

• Suportes, ferramentas, matérias 
• Corpos perceptivos; improvisação, intuição, imaginação criadora, coleta sensorial; vigília 
criativa; repertório pessoal e cultural; poética pessoal; pensamento visual; pensamento 
corporal e cinestésico; pensamento musical 
• Percurso de experimentação; perseguir ideias; esboços; séries; cadernos de anotações; 
estudo e pesquisa; apropriações; combinações; processo colaborativo 
• O corpo e a voz como suporte e matéria da arte 
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tema 1 – Jogo e esporte: competição e cooperação 
Jogos populares, cooperativos e pré-desportivos 
Esporte coletivo: princípios gerais 
• Ataque 
• Defesa 
• Circulação da bola 
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde 
Capacidades físicas: noções gerais 
• Agilidade, velocidade e flexibilidade 
• Alongamento e aquecimento 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: futebol ou handebol 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde 
Capacidades físicas: noções gerais 
• Resistência e força 
• Postura 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade individual: ginástica artística (GA) ou ginástica rítmica (GR) 
• Principais gestos técnicos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde 
Sistema locomotor 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: handebol ou futebol 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
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• Processo histórico 
Tema 2 – Atividade rítmica 
Noções gerais sobre ritmo 
Jogos rítmicos 

 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

MATEMÁTICA 

Números 
Números naturais 
• Múltiplos e divisores 
• Números primos 
• Operações básicas (+, –, . , ÷) 
• Introdução às potências 
Frações 
• Representação 
• Comparação e ordenação 
• Operações 
Números/Relações 
Números decimais 
• Representação 
• Transformação em fração decimal 
• Operações 
Sistemas de medida 
• Medidas de comprimento, massa e capacidade 
• Sistema métrico decimal: múltiplos e submúltiplos da unidade 
Geometria/Relações 
Formas geométricas 
• Formas planas 
• Formas espaciais 
Perímetro e área 
• Unidades de medida 
• Perímetro de uma figura plana 
• Cálculo de área por composição e decomposição 
• Problemas envolvendo área e perímetro de figuras planas 
Números/Relações 
Estatística 
• Leitura e construção de gráficos e tabelas 
• Média aritmética 
• Problemas de contagem 
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6ª SÉRIE/ 7º ANO 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

HISTÓRIA 

O Feudalismo 
• Relações sociais, econômicas, políticas e religiosas 
As Cruzadas e os contatos entre as sociedades europeias e orientais 
Renascimento Comercial e Urbano 
Renascimento Cultural e Científico 
Formação das Monarquias Nacionais Europeias Modernas (Portugal, Espanha, Inglaterra 
e França) 
Os fundamentos teóricos do Absolutismo e as práticas das Monarquias Absolutistas 
Reforma e Contrarreforma 
Expansão marítima nos séculos XV e XVI 
As sociedades maia, asteca e inca 
Conquista espanhola na América 
Sociedades indígenas no território brasileiro 
O encontro dos portugueses com os povos indígenas 
Tráfico negreiro e escravismo africano no Brasil 
Ocupação holandesa no Brasil 
Mineração e vida urbana 
Crise do Sistema Colonial 

 
GEOGRAFIA 
 

O território brasileiro 
A formação territorial do Brasil 
Limites e fronteiras 
A federação brasileira 
• Organização política e administrativa 
A regionalização do território brasileiro 
Critérios de divisão regional 
As regiões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os complexos regionais 
e a região concentrada 
Domínios naturais do Brasil 
Biomas e domínios morfoclimáticos do Brasil 
O patrimônio ambiental e a sua conservação 
Políticas ambientais no Brasil 
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
Brasil: população e economia 
A população e os fluxos migratórios 
A revolução da informação e a rede de espaço industrial 
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• Concentração e descentralização 
O espaço agrário e a questão da terra 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
 

CIÊNCIAS 

Terra e Universo – Olhando para o céu 
Elementos astronômicos visíveis 
• O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas e as galáxias 
• Localização de estrelas e constelações 
• Cultura e constelações 
• Movimentos dos astros relativos à Terra – de leste a oeste e a identificação da direção 
norte/sul 
Elementos do Sistema Solar 
• O Sol e os planetas no espaço 
• Forma, tamanho, temperatura, rotação, translação, massa e atmosfera dos integrantes do 
Sistema Solar 
• Distâncias e tamanhos na dimensão do Sistema Solar e representação em escala 
Vida e ambiente – Os seres vivos 
Origem e evolução dos seres vivos 
• Origem da vida – teorias, representações e cultura 
• Evolução – transformações dos seres vivos ao longo do tempo 
• Fósseis – registros do passado 
Características básicas dos seres vivos 
• Organização celular 
• Subsistência – obtenção de matéria e energia e transferência de energia entre seres vivos 
• Reprodução 
• Classificação – agrupar para compreender a enorme variedade de espécies 
• Os reinos dos seres vivos 
• Causas e consequências da extinção de espécies 
Diversidade da vida animal 
• A distinção entre esqueleto interno e esqueleto externo 
• Animais com e sem coluna vertebral 
• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de vertebrados 
• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de invertebrados 
• Diversidade das plantas e dos fungos 
• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de plantas 
• As funções dos órgãos vegetais 
• A reprodução dos vegetais – plantas com ou sem flores 
• O papel das folhas na produção de alimentos – fotossíntese 
• Características gerais dos fungos 
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Ciência e tecnologia – A tecnologia e os seres vivos 
Produtos obtidos de seres vivos 
O uso de seres vivos e de processos biológicos para a produção de alimentos 
• Os seres vivos mais simples e sua relação com a conservação dos alimentos 
Ciência, tecnologia e subsistência 
• Recuperação de ambientes aquáticos, aéreos e terrestres degradados 
Ser humano e saúde – Saúde: um direito da cidadania 
O que é saúde 
• Saúde como bem-estar físico, mental e social e seus condicionantes, como alimentação, 
moradia e lazer 
• Saúde individual e coletiva – a responsabilidade de cada um 
Parasitas humanos e os agravos à saúde 
• Os ectoparasitas e os endoparasitas 
• Vírus – características, transmissão e prevenção de doenças da região 
• Bactérias – características, transmissão e prevenção de doenças da região 
• Principais doenças causadas por protozoários (amebíase, leishmaniose, doença de 
Chagas e malária) 
• Epidemias e pandemias 
• Verminoses (esquistossomose, teníase, cisticercose, ascaridíase, ancilostomíase 
(amarelão), filariose (elefantíase) e bicho-geográfico) e medidas preventivas para as mais 
comuns na região 

 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Traços característicos da tipologia relatar nos gêneros relato oral e relato autobiográfico 
Estudos de gêneros narrativos 
Estudos de gêneros do agrupamento tipológico relatar 
Narrar e relatar: semelhanças e diferenças 
Traços característicos de textos jornalísticos 
Estudos linguísticos 
• Conectivos: preposição, conjunção 
• Frase, oração, período 
• Tempos e modos verbais 
• Locução verbal 
• Formas nominais 
• Advérbio e locução adverbial 
• Pontuação 
• Interjeição 
• Oralidade escrita: registros diferentes 
• Linguagens conotativa e denotativa 
• Questões ortográficas 
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• Acentuação 
• Artigo 
• Numeral 
Variedades linguísticas 
Conteúdos de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de textos organizados nas tipologias narrar e relatar em 
diferentes situações de comunicação 
• Inferência 
• Formulação de hipótese 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Leitura em voz alta 
• Etapas de elaboração da escrita 
• Paragrafação 
Roda de leitura oral 
Roda de conversa 
Estudo de gêneros do agrupamento tipológico relatar 
Gênero textual notícia 
Gênero textual relato de experiência 
Estudos linguísticos 
• Frase, oração, período 
• Advérbio 
• Adjetivo 
• Figuras de linguagem 
• Função conotativa 
• Questões ortográficas 
• Pronomes pessoais, possessivos, de tratamento 
• Discursos direto e indireto 
• Tempos e modos verbais 
Variedades linguísticas 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de notícia, relato de experiência e outros gêneros em diferentes 
situações de comunicação 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Intertextualidade 
• Etapas de elaboração da escrita 
• Importância do enunciado 
• Coesão 
• Coerência 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
Roda de leitura oral 
Roda de conversa 
Discurso da esfera do jornalismo: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros do agrupamento tipológico relatar articulados por projetos 
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Construção de projeto jornalístico 
Estudos linguísticos 
• Verbo (ênfase nos verbos do dizer) 
• Funções da linguagem 
• Pontuação 
• Discursos direto e indireto 
• Tempos e modos verbais 
• Pontuação 
• Conectivos 
• Questões ortográficas 
• Concordâncias nominal e verbal 
• Sujeito e predicado 
Variedades linguísticas 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros do agrupamento tipológico 
relatar articulados por projeto jornalístico 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão 
• Informatividade 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
Discurso jornalístico: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros do agrupamento tipológico relatar articulados por projetos 
Construção de projeto jornalístico 
Estudos linguísticos 
• Figuras de linguagem 
• Preposição 
• Uso dos “porquês” 
• Forma e grafia de algumas palavras e expressões 
• Discursos direto e indireto 
• Marcadores de tempo e lugar 
• Pontuação 
• Elementos coesivos 
• Pronome: pessoal, possessivo 
• Verbos do dizer 
Variedades linguísticas 
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Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros do agrupamento tipológico 
relatar articulados por projeto jornalístico 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão 
• Informatividade 
• Leitura oral : ritmo, entonaç ão, respiração, qualidade da voz, elocução 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (LEM) 

Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da Língua 
Inglesa 
O bairro 
• Denominação em língua inglesa dos diferentes espaços comerciais e comunitários que 
estão nos arredores da escola (banco, padaria, supermercado, farmácia) 
• Relação entre espaços comerciais, sua função e as ações que neles ocorrem tipicamente 
• Verbos de ação 
• Tempo verbal: presente 
• There is/there are 

Textos para leitura e escrita 
• Mapas, placas, tabelas de horário de funcionamento de estabelecimentos 
Produção 
• Descrição de diferentes espaços comerciais e comunitários do bairro, sua função e as 
ações que neles ocorrem 
Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da 
Língua Inglesa 
Esporte 
• Denominação das diferentes modalidades de esportes 
• Reconhecimento de palavras inglesas ou de origem inglesa usadas em diferentes 
modalidades esportivas, em textos na língua portuguesa 
• Relação entre modalidades esportivas e ações praticadas pelos atletas 
• Tempo verbal: presente contínuo e presente simples 
• Verbo modal can (para expressar habilidades) 
• Denominação de países e nacionalidades 
Textos para leitura e escrita 
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• Fichas e cartões de identificação de modalidades esportivas presentes em suportes como 
revistas e sites 
Produção 
• Cartão de identificação de um esportista ou de um esporte 
Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da Língua 
Inglesa 
Entretenimento 
• Denominação dos espaços de lazer da cidade (parques, museus, cinemas) 
• Relação entre diferentes espaços de lazer e as atividades que neles se pode praticar (o 
que fazer e onde) 
• Identificação de informações específicas sobre os espaços de lazer, tais como horários de 
funcionamento, localização, tarifas etc. 
• Retomada: there + be/can presente, presente contínuo 
Textos para leitura e escrita 
• Folhetos e guias para turistas, calendários, tabelas de horários 
Produção 
• Folheto ilustrado sobre uma opção de lazer na cidade ou no bairro 
Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da Língua 
Inglesa 
Identidade: perfil e preferências 
• Denominação de diferentes atividades de lazer (cinema, leitura, música etc.) praticadas e 
apreciadas 
• Preferências 
• Tempo verbal: presente (em foco: formas interrogativa e negativa) 
Textos para leitura e escrita 
• Entrevistas, perfis on-line, conversas em sala de bate-papo (internet) 
Produção 
• Perfil individual com informações pessoais e preferências 

 
Arte 
 

O desenho e a potencialidade do registro nas linguagens artísticas 
• Desenho de observação, de memória, de imaginação; o desenho como esboço, o 
desenho como obra 
• Desenho de cenário; planta baixa como desenho do espaço cênico; desenho como croqui 
de figurino 
• Desenho coreográfico que o olho vê 
• Partituras não convencionais 
• A linha e a forma como elemento e registro nas linguagens artísticas 
A forma como elemento e registro na arte 
• A linha como um dos elementos formais da visualidade 
• O desenho e a manipulação de marionetes, teatro de animação, teatro de bonecos, 
mamulengo; a forma tornando visível a singularidade da personagem 
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• A forma como registro: notações em dança e em música 
• A dimensão artística da forma no decorrer dos tempos 
O “trans-formar” matérico em materialidade na arte 
• A apropriação de matéria e ferramentas no fazer arte 
• A produção de instrumentos e a materialidade do timbre 
• A qualidade do movimento do corpo que dança: espaço, tempo, força, ritmo 
• Os objetos do cotidiano; as relações entre matéria, forma simbólica e imaginário poético 
no teatro de objetos 
• O papel como matéria: colagem, papelagem, papel machê 
• As linguagens da arte: ampliações de referências a partir do diálogo com a materialidade 
Experimentação: uma fresta para respirar o poético 
• Improvisação, acaso, ludicidade, espontaneidade 
• Corpos perceptivos, intuição, acaso, imaginação criadora, coleta sensorial, vigília criativa, 
repertório pessoal e cultural, poética pessoal, pensamentos visual, musical, corporal e 
sinestésico 
• Percurso de experimentação, perseguir ideias, esboços, séries, cadernos de anotação, 
estudo e pesquisa, apropriações, combinações, processo coletivo e colaborativo 
• Linguagens da Arte e procedimentos criativos de experimentação 
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano letivo 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Tema 1 – Esporte 
Modalidade individual: atletismo (corridas e saltos) 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Atividade rítmica 
Manifestações e representações da cultura rítmica nacional 
• Danças folclóricas/regionais 
• Processo histórico 
• A questão do gênero 
Tema 3 – Organismo humano, movimento e saúde 
Capacidades físicas: aplicações no atletismo e na atividade rítmica 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde 
Capacidades físicas: aplicações em esportes coletivos 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade individual: ginástica artística (GA) ou ginástica rítmica (GR) 
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(modalidade não contemplada no 3o bimestre da 5a série/6o ano) 
• Principais gestos técnicos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Ginástica 
Ginástica geral 
• Fundamentos e gestos 
• Processo histórico: dos métodos ginásticos clássicos à ginástica contemporânea 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Luta 
Princípios de confronto e oposição 
Classificação e organização 
A questão da violência 

 
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

MATEMÁTICA 

Números 
Sistemas de numeração 
• Sistemas de numeração na 
Antiguidade 
• O sistema posicional decimal 
Números negativos 
• Representação 
• Operações 
Números racionais 
• Representação fracionária e decimal 
• Operações com decimais e frações 
(complementos) 
Geometria 
Geometria 
• Ângulos 
• Polígonos 
• Circunferência 
• Simetrias 
• Construções geométricas 
• Poliedros 
Relações 
Proporcionalidade 
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• Variação de grandezas direta ou 
inversamente proporcionais 
• Conceito de razão 
• Porcentagem 
• Razões constantes na Geometria: p 
• Construção de gráficos de setores 
• Problemas envolvendo probabilidade 
Números 
Álgebra 
• Uso de letras para representar um valor 
desconhecido 
• Conceito de equação 
• Resolução de equações 
• Equações e problemas 

 

7ª SÉRIE/ 8º ANO 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

HISTÓRIA 

O Iluminismo 
A colonização inglesa e a independência dos Estados Unidos da América (EUA) 
A colonização espanhola e a independência da América espanhola 
A Revolução Industrial inglesa 
Revolução Francesa e expansão napoleônica 
A família real no Brasil 
A independência do Brasil 
Primeiro Reinado no Brasil 
Período Regencial no Brasil 
Movimentos sociais e políticos na Europa no século XIX 
• As ideias socialistas, comunistas e anarquistas nas associações de trabalhadores 
O liberalismo e o nacionalismo 
A expansão territorial dos EUA no século XIX 
Segundo Reinado no Brasil 
• Política interna 
Economia cafeeira 
Escravidão e abolicionismo 
• Formas de resistência (os quilombos), o fim do tráfico e da escravidão 
Industrialização, urbanização e imigração 
• As transformações econômicas, políticas e sociais no Brasil 
Proclamação da República 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

52 

 

GEOGRAFIA 

Representação cartográfica 
Visão de mundo e suas tecnologias 
Globalização em três tempos 
O meio técnico e o encurtamento das distâncias 
O meio técnico-científico-informacional e a globalização 
O processo de globalização e as desigualdades internacionais 
Produção e consumo de energia 
As fontes e as formas de energia 
Matrizes energéticas 
• Da lenha ao átomo 
Perspectivas energéticas 
A matriz energética mundial 
A matriz energética brasileira 
A crise ambiental 
A apropriação desigual dos recursos naturais 
Poluição ambiental e efeito estufa 
Do Clube de Roma ao desenvolvimento sustentável 
Alterações climáticas e desenvolvimento 
Consumo sustentável 
Geografia comparada da América 
Peru e México 
• A herança pré-colombiana 
Brasil e Argentina 
• As correntes de povoamento 
Colômbia e Venezuela 
• Entre os Andes e o Caribe 
Haiti e Cuba 
• As revoluções 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
 
CIÊNCIAS 
 

Ser humano e saúde – Manutenção do organismo 
Os nutrientes e suas funções no organismo 
• Nutrientes e suas funções 
• Necessidades diárias de alimentos; dieta balanceada = alimentação variada 
• Conteúdo calórico e peso corpóreo – distúrbios alimentares 
Estrutura, funcionamento e inter-relações dos sistemas 
• Os sistemas de nutrição: digerir, respirar, circular e excretar 
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• Digestão – processamento dos alimentos e absorção dos nutrientes 
• Respiração – movimentos respiratórios e trocas gasosas; distúrbios do sistema 
respiratório 
• Circulação sistêmica e circulação pulmonar – o sangue e suas funções; distúrbios do 
sistema cardiovascular 
• Excreção – a estrutura do sistema urinário; a produção da urina 
A manutenção da integridade do organismo 
• Sistemas de defesa do organismo – sistema imunológico 
• Antígenos e anticorpos – vacinas e soros 
Vida e ambiente – Manutenção das espécies 
Tipos de reprodução 
• Estratégias reprodutivas – corte e acasalamento 
• Reprodução sexuada e assexuada 
• Fertilização externa e interna 
• Desenvolvimento de ovíparos e vivíparos 
Sexualidade, reprodução humana e saúde reprodutiva 
• Puberdade – mudanças físicas, emocionais e hormonais no amadurecimento sexual de 
adolescentes 
• Anatomia interna e externa do sistema reprodutor e humano 
• Ciclo menstrual 
• Doenças sexualmente transmissíveis – prevenção e tratamento 
• Métodos anticoncepcionais e gravidez na adolescência 
Terra e Universo – Nosso planeta e sua vizinhança cósmica 
As estações do ano 
• Translação da Terra em torno do Sol 
• Translação da Terra e as estações do ano 
• Estações do ano e as variações climáticas 
• O ano como medida de tempo 
• Calendários em diversas culturas 
• Horário de verão, saúde e preservação de energia 
O sistema Sol, Terra e Lua 
• A Lua e o Sol vistos em diferentes culturas 
• Movimentos da Lua relativos à Terra – fases da Lua 
• Modelo descritivo dos movimentos do sistema Sol, Terra e Lua 
• Eclipses solar e lunar 
Nossa vizinhança cósmica 
• O Sol como estrela e as estrelas como sóis 
• O conceito de galáxia 
• O movimento do Sol na galáxia e o movimento galático 
• O grupo local e outros aglomerados galáticos 
Ciência e tecnologia – Energia no cotidiano e no sistema produtivo 
Fontes, obtenção, usos e propriedades da energia 
• Usos cotidianos da eletricidade no país e no mundo 
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• Estimativas de consumo elétrico doméstico e sua relação com os tipos de aparelhos 
• Circuito elétrico residencial e equipamentos simples 
• Risco e segurança no uso da eletricidade – choques e alta tensão 
• Fontes de energia elétrica e transformações de energia no processo de obtenção 
• Impactos ambientais na produção de eletricidade e sustentabilidade 
Materiais como fonte de energia 
• Petróleo, carvão, gás natural e biomassa como recursos energéticos 
• Transformações na produção de energia 
• Diferentes energias usadas em transportes – a história dos transportes 

 
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Traços característicos de textos prescritivos 
Gênero textual anúncio publicitário 
Estudos de gêneros prescritivos 
Textos prescritivos e situações de comunicação 
Estudos linguísticos 
• Conceito de verbo 
• Modo imperativo nas variedades padrão e coloquial 
• Como e por que usar a gramática normativa 
• Imperativo negativo 
• Pesquisa no dicionário 
• Modo indicativo (verbos regulares) 
• “Tu”, “vós” e variedades linguísticas 
• Irregularidades do indicativo 
• Discurso citado 
• Frase e oração 
Conteúdos de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de textos prescritivos em diferentes situações de comunicação 
• Fruição 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Intertextualidade 
• Coerência 
• Coesão 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade de voz, elocução e pausa 
Leitura dramática 
Roda de conversa 

 

Língua Estrangeira Moderna (LEM) 
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Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso 
Comemorações ao redor do mundo 
• Identificação de comemorações (dia dos namorados, ano-novo, independência) que 
ocorrem em datas e de modos diferentes em diversos países e culturas 
• Localização de informações explícitas em textos informativos sobre o tema em estudo 
• Tempos verbais: presente (retomada) e passado simples (verbos regulares e irregulares) 
• Datas 
• Retomada: nomes de países e nacionalidades em língua inglesa 
Textos para leitura e escrita 
• Calendários de datas comemorativas e pôsteres de divulgação de eventos 
Produção 
• Pôster de divulgação de um evento 

Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso 
Rotinas de jovens 
• Verbos de ação (retomada) 
• Tempo verbal: presente (retomada) 
• Conectivos (and, but, so) 
• Advérbios de tempo, frequência, lugar e modo 
Textos para leitura e escrita 
• Páginas da internet, formulários, gráficos, cartas pessoais e emails 
Produção 
• Email ou carta para correspondência com epals ou penpals 

Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso 
Alimentação 
• Denominação das diferentes refeições, alimentos e bebidas 
• Relação entre alimentos e bebidas e refeições 
• Identificação dos hábitos alimentares em diferentes culturas 

junk food healthy food) 
• Diferentes significados dos pronomes indefinidos (quantificadores): much, many, a lot,(a) 
little, (a) few, some, any, no 
• Tempo verbal: presente (retomada) 
• Dicas para uma alimentação saudável 
• Verbo modal should 
Textos para leitura e escrita 
• Leitura de cardápios, infográficos, tabelas nutricionais, rótulos de produtos 
Produção 
• Cardápio saudável para a cantina da escola 

Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso 
Mudança de hábitos 
• Identificação de mudança de hábitos em diferentes épocas (a vida de um jovem hoje e a 
de quem foi jovem há 30 anos) 
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• Advérbios e expressões adverbiais de tempo 
• Tempos verbais: passado (retomada), passado contínuo, used to 
Textos para leitura e escrita 
• Entrevistas, trechos de artigos de revista, linha do tempo, questionários 
Produção 
• Entrevista e linha do tempo 

Arte 

O suporte na materialidade da arte 

• Diferenciação, na música, entre instrumentos tradicionais e instrumentos elétricos e 
eletrônicos; samplers, música no computador; sintetizadores 
• O corpo como suporte físico da dança; leveza; peso; flexões; ritmos; objetos cênicos 
• O corpo como suporte físico do teatro; a ação física como elemento da expressividade no 
palco 
• Diferenciação entre suportes tradicionais, não convencionais, imateriais; suporte flexível 
ou rígido; xerox; computador; grandes formatos; corpo 
 

A ruptura das tradições nas linguagens artísticas 

• A linguagem da música, paisagem sonora; o rádio como mídia sonora; música produzida 
pelos DJs 
• A linguagem do happening e da perform ance; a linguagem do teatro com a tecnologia; a 
linguagem do teatro-dança 
• A linguagem da capoeira, do hip-hop, do balé clássico, da dança moderna, da dança 
contemporânea 
• Do chassi para o papel, a tela ou a obra diretamente sobre a parede; do pedestal para o 
objeto, a instalação e o site specific; o livro de artista; as performances; as obras interativas 
• Processos de criação: intenção criativa, escolha e diálogo com a matéria, repertório 
pessoal e cultural, imaginação criadora, poética pessoal 
Reflexos e reflexões da vida na Arte – as temáticas no território de forma-conteúdo 

• Temáticas que se revelam pelas formas 
• Temas que se fazem forma pela observação e imitação de corporeidades 
• Relações entre imagem-forma e conteúdo de figuras cênicas 
• Relações potenciais entre temáticas, épocas e culturas 
• Temáticas idealizadas, realistas, expressionistas, surreais, abstratas; temas históricos, 
questões políticas, religiosas, de natureza; o ser humano, sua identidade, seu anonimato; a 
visão feminina; o corpo; a complexidade formal etc. 
• Temáticas contemporâneas: arte e vida; histórias de vida; cenas de rua 

“Misturança” étnica: marcas no patrimônio cultural, rastros na cultura popular 

• Heranças culturais; patrimônios culturais imaterial e material 
• Arte indígena 
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• Arte afro-brasileira 
• Poéticas contemporâneas 
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tema 1 – Esporte 
Atletismo (corridas, arremessos e lançamentos) 
Princípios • técnicos e táticos, principais regras, processo histórico 
Tema 2 – Luta 
Judô, caratê, tae kwon do, boxe ou outra 
• Princípios técnicos e táticos, principais regras, processo histórico 
Tema 3 – Organismo humano, movimento e saúde 
Capacidades físicas: aplicações no atletismo e na luta 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: a escolher 
• Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo 
• Noções de arbitragem 
Tema 2 – Ginástica 
Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, ginástica localizada e/ou outras 
• Princípios orientadores 
• Técnicas e exercícios 
Tema 1 – Atividade rítmica 
Manifestações e representações da cultura rítmica de outros países: o zouk 
• Danças folclóricas 
• Processo histórico 
• A questão do gênero 
Tema 2 – Ginástica 
Práticas contemporâneas: ginásticas de academia 
Padrões de beleza corporal, ginástica e saúde 
Tema 3 – Organismo humano, movimento e saúde 
Princípios e efeitos do treinamento físico 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade individual ou coletiva (ainda não contemplada) 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde 
• Atividade física/exercício físico 
• Implicações na obesidade e no emagrecimento 
Substâncias proibidas 
• Doping e anabolizantes 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

MATEMÁTICA 

Números 
Números racionais 
• Transformação de decimais finitos em 
fração 
• Dízimas periódicas e fração geratriz 
Potenciação 
• Propriedades para expoentes inteiros 
• Problemas de contagem 
Números/Relações 
Expressões algébricas 
• Equivalências e transformações 
• Produtos notáveis 
• Fatoração algébrica 
Números/Relações 
Equações 
• Resolução de equações de 1-o grau 
• Sistemas de equações e resolução de 
problemas 
• Inequações de 1-o grau 
Gráficos 
• Coordenadas: localização de pontos no 
plano cartesiano 
Geometria 
Geometria 
• Teorema de Tales 
• Teorema de Pitágoras 
• Área de polígonos 
• Volume do prisma 

 

8ª SÉRIE/ 9º ANO 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

HISTÓRIA 

Imperialismo e Neocolonialismo no século XIX 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 
Revolução Russa e stalinismo 
A República no Brasil 
Nazifascismo 
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Crise de 1929 
Segunda Guerra Mundial 
O Período Vargas 
Os nacionalismos na África e na Ásia e as lutas pela independência 
Guerra Fria 
• Contextualização e consequências para o Brasil 
Populismo e ditadura militar no Brasil 
Redemocratização no Brasil 
Os Estados Unidos da América após a Segunda Guerra Mundial 
• Movimentos sociais e culturais nas décadas de 1950, 1960 e 1970 
Fim da Guerra Fria e Nova Ordem Mundial 

 

GEOGRAFIA 

A produção do espaço geográfico global 
Globalização e regionalização 
As doutrinas do poderio dos Estados Unidos da América 
Os blocos econômicos supranacionais 
A nova “desordem” mundial 
A Organização das Nações Unidas 
A Organização Mundial do Comércio 
O Fórum Social Mundial 
• Um outro mundo é possível? 
Geografia das populações 
Demografia e fragmentação 
Estrutura e padrões populacionais 
As migrações internacionais 
Populações e cultura 
• Mundo árabe e mundo islâmico 
Redes urbanas e sociais 
Cidades 
• Espaços relacionais e espaços de conexão 
As cidades e a irradiação do consumo 
Turismo e consumo do lugar 
As redes da ilegalidade 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
 

CIÊNCIAS 

Ciência e tecnologia – Constituição, interações e transformações dos materiais 
Visão macroscópica e fenomenológica dos materiais 
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• Propriedades dos materiais em sua interação com luz, calor, eletricidade e tensões 
mecânicas 
• Distinção entre substâncias químicas e misturas no cotidiano e no sistema produtivo 
• Reconhecimento de transformações químicas por meio de diferenças de propriedades 
entre reagentes e produtos 
Visão interpretativa e microscópica dos materiais 
• Substâncias simples, compostas e seus constituintes – os elementos químicos 
• Representação de elementos, substâncias e transformações químicas – linguagem 
química 
Ser humano e saúde – Coordenação das funções orgânicas 
Sistema nervoso 
• As relações entre o encéfalo, a medula espinhal e o sistema nervoso periférico 
• Atos voluntários e atos reflexos 
• A sinapse nervosa 
Sistema endócrino 
• Sistema endócrino e controle de funções do corpo 
• Glândulas exócrinas e endócrinas 
• Principais hormônios e suas funções 
• Hormônios sexuais e puberdade 
As drogas e a preservação do organismo 
• O perigo do fumo e do álcool, drogas permitidas por lei 
• Como agem as drogas psicoativas 
Vida e ambiente – Relações com o ambiente 
Os órgãos dos sentidos 
• Olfato e paladar 
• O sentido do tato 
• O olho – aparelho que decodifica imagens; a propagação da luz; defeitos da visão e lentes 
de correção 
• Ampliação da visão – luneta, periscópio, telescópio e microscópio 
• O ouvido, a propagação do som e o ultrassom 
• Os cinco sentidos e a terceira idade 
Tecnologia e sociedade 
Usos tecnológicos das radiações 
Características das radiações 
• Radiação – propagação de energia, espectro de radiações e usos cotidianos 
• Luz, radiação visível, luz e cor, cor-pigmento 
• Cores e temperatura 
Aplicações das radiações 
• Ondas eletromagnéticas e sistemas de informação e comunicação 
• Radiações e seus usos em medicina, agricultura, indústria e artes (radiografia, gamagrafia 
e tomografia) 
• Efeitos biológicos das radiações 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

61 

 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Discurso da esfera da publicidade: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros prescritivos articulados por projetos 
Construção de projeto publicitário 
Estudos linguísticos 
Funções complementares: • es: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e 
complemento nominal 
• Funções acessórias: adjunto adnominal, aposto, adjunto adverbial, vocativo 
• Pontuação 
• Concordâncias verbal e nominal 
• Regências verbal e nominal 
Variedades linguísticas 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros prescritivos articulados por 
projeto publicitário 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão 
• Informatividade 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 

 

Língua Estrangeira Moderna (LEM)  
 

Conhecimento gramatical e lexical em língua inglesa em uso 
Biografias 
• Identificação de biografias de pessoas marcantes da história nacional e internacional que 
ainda estão vivas 
• Identificação de quando e onde as pessoas nasceram e estudaram, que língua falam, de 
que gostavam quando eram pequenas 
• Relação entre biografias e profissões 
• Tempos verbais: passado e presente (retomada) e reconhecimento de uso do presente 
perfeito 
Textos para leitura e escrita 
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• Biografias, entrevistas, perfis 
Produção 
• Perfil e biografia de uma personalidade marcante 

Conhecimento gramatical e lexical em língua inglesa em uso 
Invenções e inventores 
• Relação entre invenções e inventores (quem fez o quê) 
• Descrições de invenções, situando-as no momento histórico 
• Relação entre uma invenção e seu uso social 
• Tempos verbais: passado e presente (retomada) e voz passiva (It’s used for ... ing; it was 
invented) 
• Verbos e adjetivos 
Textos para leitura e escrita 
• Verbetes de enciclopédias, anúncios publicitários, páginas da internet, catálogos e fichas 
Produção 
• Ficha com descrição de um produto ou equipamento 

Conhecimento gramatical e lexical em língua inglesa em uso 
Narrativas pessoais 
• Identificação dos elementos de uma narrativa (o quê, quando, onde, como) 
• Organização cronológica de eventos 
• Relação entre um acontecimento e uma emoção por ele provocada 
• Tempos verbais: passado e passado contínuo 
• Adjetivos para descrever sensações e sentimentos 
• Advérbios de tempo, lugar e modo 
Textos para leitura e escrita 
• Reportagens de revista e/ou jornal, páginas da internet, depoimentos pessoais, fóruns na 
internet, diários, roteiros 
Produção 
• Roteiro para dramatização, em língua inglesa, de uma cena (episódio na vida dos alunos) 

Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso 
Planos e expectativas para o futuro 
• Previsões para o futuro pessoal e coletivo 
• Relação entre mudanças e aspectos da vida pessoal e social 
• Advérbios e expressões adverbiais de tempo 
• Estudo dos adjetivos (formas comparativas) 
• Tempo verbal: futuro (will, there will be) 
• Estruturas verbais: hope to; wish to, would like to 
Textos para leitura e escrita 
• Citações, entrevistas, reportagens de revista/jornal 
Produção 
• Relato autobiográfico organizado em três partes: apresentação pessoal, fatos marcantes e 
expectativas para o futuro 
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Arte 

Processos de criação nas linguagens artísticas 

• Procedimentos criativos na construção de obras visuais, sonoras e cênicas 
• Ação inventiva; corpo perceptivo; imaginação criadora; coleta sensorial; vigília criativa; 
percurso de experimentação; esboços; séries; cadernos de anotações; apropriações; 
processo colaborativo; pensamentos visual, corporal, musical 
• Repertórios pessoal e cultural; poética pessoal 
• O diálogo com a matéria visual, sonora e cênica em processos de criação 

Materialidade e gramática das linguagens artísticas 

• Matéria e significação 
• O corpo como suporte físico na dança e no teatro 
• Cenário; adereços; objetos cênicos; texto 
• Suportes, ferramentas e procedimentos técnicos 
• Elementos básicos da linguagem da dança; música; teatro e artes visuais 
• Temáticas que impulsionam a criação 

Fusão, mistura, contaminação de linguagens 

• Design, moda, mobiliário, desenho industrial 
• Fusão entre as linguagens teatral e cinematográfica 
• Ballet de repertório; dança moderna do início século XX; dança teatral 
• Música de cinema; som sincronizado; som fabricado 
• Hibridismo das relações entre forma-cont eúdo nas várias linguagens; elementos básicos 
da visualidade e suas ampliações no design; elementos básicos da linguagem híbrida do 
cinema e elementos básicos das linguagens do teatro, da dança e da música 
 

Travessia poética: do fazer artístico ao ritual de passagem 

• Arte e documentação 
• Exposição ou apresentação artística e o registro como documentação 
• Modos de documentar a arte 
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tema 1 – Luta 
Modalidade: capoeira 
• Capoeira como luta, jogo e esporte 
• Princípios técnicos e táticos 
• Processo histórico 
Tema 2 – Atividade rítmica 
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As manifestações rítmicas de diferentes grupos socioculturais 
As manifestações rítmicas na comunidade escolar e em seu entorno: espaços, tempos e 
interesses 
Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop, street dance e/ou outras 
• Diferentes estilos como expressão sociocultural 
• Principais passos/movimentos 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: a escolher 
• Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo 
• Noções de arbitragem 
O esporte na comunidade escolar e em seu entorno 
Espaços, tempos e interesses 
Espetacularização do esporte e o esporte profissional 
• O esporte na mídia 
• Os grandes eventos esportivos 
Tema 2 – Atividade rítmica 
Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop e street dance 
• Coreografias 
Tema 1 – Esporte 
Jogo e esporte 
• Diferenças conceituais e na experiência dos jogadores 
Modalidade “alternativa” ou popular em outros países: rugby, beisebol, badminton, frisbee 
ou outra 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 1 – Atividade rítmica 
Organização de festivais de dança 
Tema 2 – Esporte 
Organização de campeonatos 

 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

MATEMÁTICA 

Números 
Números reais 
• Conjuntos numéricos 
• Números irracionais 
• Potenciação e radiciação em R 
• Notação científica 
Números/Relações 
Álgebra 
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• Equações de 2-o grau: resolução e 
problemas 
Funções 
• Noções básicas sobre função 
• A ideia de variação 
• Construção de tabelas e gráficos para 
representar funções de 1o- e de 2o- graus 
Geometria/Relações 
Proporcionalidade na Geometria 
• O conceito de semelhança 
• Semelhança de triângulos 
• Razões trigonométricas 
Geometria/Números 
Corpos redondos 
• O número p; a circunferência, o círculo e suas partes; área do círculo 
• Volume e área do cilindro 
Probabilidade 
• Problemas de contagem e introdução à probabilidade 

 

4.4 Modalidade: Ensino Médio (Regular – Diurno/Noturno) 

4.5 Objetivos (de acordo com a Lei 9394/96) 

SEÇÃO IV 

DO ENSINO MÉDIO 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três 

anos, terá como finalidades: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo 

e as 

seguintes diretrizes: 
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I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, 

das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da 

cultura; a 

língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 

exercício da cidadania; 

II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes; 

III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida 

pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição. 

§1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal 

forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; 

II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 

exercício da 

cidadania. 

§2º O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para 

o 

exercício de profissões técnicas. 

§3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao 

prosseguimento 

dos estudos. 

§4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 

profissional, 

poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 

cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 

 

  

4.6 Síntese dos conteúdos do Ensino Médio (de acordo com o currículo oficial) 
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V – PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS QUE 

COMPÕEM A ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA 

ESCOLA 

 

5.1 núcleos de direção (Diretor e Vice-diretor); 

Atribuições do diretor de escola 

O Diretor de Escola tem as seguintes atribuições: 

I – Organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola: 

a). coordenar a elaboração do Plano Escolar; 

b). assegurar a compatibilização do Plano Escolar com o Plano Setorial de Educação; 

c). acompanhar a avaliação e a execução do Plano Escolar; 

II – subsidiar o planejamento educacional: 

a). responsabilizando-se pela atualização, exatidão, sistematização e fluxo dos dados necessários ao 

Planejamento do sistema escolar; 

b). prevendo os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para a tender às necessidades da 

Escola a curto, médio e longo prazos; 

c). propondo as habilitações profissionais a serem oferecidas pela Escola em função da demanda, em 

nível de escola e dos recursos disponíveis; 

III – elaborar ou coordenar a elaboração do relatório anual da Escola; 

IV – assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e 

normas emanadas da administração superior; 

V – zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; 

VI – promover o contínuo aperfeiçoamento dos recursos físicos, materiais e humanos da Escola; 

VII – assegurar a inspeção periódica dos bens patrimoniais, solicitar baixa dos inservíveis e colocar os 

excedentes à disposição de órgãos superiores; 

VIII – exercer controle sobre a produção escolar e dar-lhe o destino próprio de acordo com as normas 

em vigor; 
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IX – coordenar a elaboração de projetos de execução de trabalhos de interesse para a aprendizagem, 

não constantes das programações básicas, submetendo-os à aprovação dos órgãos competentes; 

X – garantir a disciplina de funcionamento da organização; 

XI – promover a integração escola-família-comunidade; 

a). proporcionando condições para a participação de órgãos e entidades públicas e privadas de caráter 

educativo e assistencial, bem como de elementos da comunidade nas programações da Escola; 

b). assegurando a participação da Escola em atividades cívicas, culturais, sociais e desportivas da 

comunidade; 

c). proporcionando condições para a integração família-escola; 

XII – organizar e coordenar as atividades de natureza assistencial; 

XIII – criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo educativo. 

Atribuições do vice-diretor de escola 

 

O Vice-Diretor de Escola tem as seguintes atribuições: 

I – responder pela Direção da Escola no horário que lhe é confiado; 

II – substituir o Diretor da Escola em suas ausências e impedimentos; 

III – coadjuvar o Diretor no desempenho das atribuições que lhe são próprias; 

IV – participar da elaboração do Plano Escolar; 

V – acompanhar e controlar a execução das programações relativas às atividades de apoio técnico-

pedagógico, mantendo o Diretor informado sobre o andamento das mesmas; 

VI – coordenar as atividades relativas à manutenção e conservação do prédio escolar, mobiliário e 

equipamento da Escola; 

VII – controlar a aplicação de medidas necessárias à observância das normas de segurança e higiene 

nas oficinas, laboratórios e outros locais de trabalho.  

 

 

5.2 técnico pedagógico (Professor Coordenador);  

 

Núcleo Técnico Pedagógico 
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Atribuições do professor coordenador pedagógico 

O Coordenador Pedagógico tem as seguintes atribuições: 

I – participar da elaboração do Plano Escolar: 

a). coordenando as atividades de planejamento quanto aos aspectos curriculares; 

b). assegurando a articulação entre as programações referentes à Educação Geral e à Formação 

Especial; 

c). transmitindo dados relativos ao mercado de trabalho; 

d). fornecendo subsídios referentes à análise ocupacional, com base nos dados da atualidade e de 

projeções efetuadas; 

II – elaborar a programação das atividades da sua área de atuação assegurando a articulação com as 

demais programações do núcleo de apoio técnico-pedagógico; 

III – acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento da programação do currículo; 

IV – prestar assistência técnica aos professores, visando a assegurar a eficiência e a eficácia do 

desempenho dos mesmos, para a melhoria dos padrões de ensino: 

a). propondo técnicas e procedimentos; 

b). selecionando e fornecendo materiais didáticos; 

c). estabelecendo a organização das atividades; 

d). propondo sistemática de avaliação; 

V – coordenar a programação e execução das atividades de recuperação de alunos; 

VI - supervisionar as atividades realizadas pelos professores como “horas-atividade”; 

VII – coordenar as atividades relativas a estágios: 

a). assegurando programação integrada no Plano Escolar; 

b). efetuando levantamento dos locais e condições de realização; 

c). controlando as atividades de supervisão; 

VIII – promover estudos visando a assegurar a eficácia interna e externa do currículo: 

a). mantendo entendimentos com empresas do ramo  das habilitações oferecidas pela Escola para a 

educação da programação curricular; 

b). efetuando levantamento de informações sobre desempenho, no exercício profissional, dos egressos 

da Escola, para o aprimoramento do ensino ministrado; 
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IX – coordenar a programação e execução das reuniões dos Conselhos de Classe; 

X – propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento e atualização de professores; 

XI – coordenar o planejamento do arranjo físico e aproveitamento racional das oficinas, laboratórios e 

outros ambientes especiais; 

XII – avaliar os resultados de ensino no âmbito da Escola; 

XIII – assegurar o fluxo de informações entre as várias instâncias do sistema de supervisão; 

XIV – assessorar a Direção da Escola, especialmente quanto a decisões relativas a: 

a). matrícula e transferências; 

b). agrupamento de alunos; 

c). organização de horário de aulas e do calendário; 

d). escolha de Professores Coordenadores; 

e). utilização de recursos didáticos da escola; 

XV – interpretar a organização didática da Escola para a comunidade; 

XVI – elaborar relatório de suas atividades e participar da elaboração do relatório anual da Escola. 

Artigo 17 – O Professor Coordenador, no âmbito de sua área curricular, tem as seguintes atribuições: 

I – elaborar, com os demais professores da área ou professores regentes da classe da mesma série, o 

programa de currículo; 

II – coordenar a execução da programação; 

III – assegurar a integração horizontal e vertical do currículo; 

IV – coordenar atividades da área que visem ao aprimoramento de técnicas, procedimentos e 

materiais de ensino; 

V – estabelecer, em cooperação com os demais professores da área ou da mesma série, critérios de 

seleção de instrumentos de avaliação; 

VI – assessorar os trabalhos dos Conselhos de Classe; 

VII- coordenar a supervisão ou supervisionar os estágios da sua área; 

VIII – assegurar  a otimização dos recursos físicos: 

a). fornecer especificações técnicas para equipamentos a serem adquiridos e orientando sua 

instalação; 
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b). inspecionando periodicamente os equipamentos  da sua área e solicitando seu reparo, quando 

necessário; 

c). requisitando material de consumo e controlando seu uso; 

d). propondo a reformulação, quando necessário, dos arranjos físicos das oficinas, laboratórios e 

outros ambientes especiais; 

IX – colaborar com a direção e com a secretaria na elaboração do Inventário dos bens patrimoniais da 

Escola. 

 

 

5.3 Técnico Administrativo (Secretário, Agentes de Organização Escolar e outros); 

De acordo com a Resolução SE 52, de 9-8-2011 que Dispõe sobre as atribuições dos integrantes das 

classes do Quadro de Apoio Escolar – QAE, da Secretaria da Educação, segue abaixo as funções de 

cada cargo do quadro administrativo: 

 

I – do Agente de Organização Escolar: desenvolver atividades no âmbito da organização escolar, 

relacionadas com a execução de ações envolvendo a secretaria escolar e o atendimento a alunos e à 

comunidade escolar em geral, de acordo com as necessidades da unidade escolar; 

Parágrafo único - Caberá aos integrantes das classes em extinção do Quadro de Apoio Escolar o 

exercício das seguintes atribuições: 

1 – ao Secretário de Escola: desenvolver atividades de apoio às ações da secretaria escolar; 

2 – ao Assistente de Administração Escolar: desenvolver atividades de apoio técnico-administrativo, 

de acordo com as necessidades da escola. 

Artigo 3º - Para cumprimento das atribuições previstas no inciso I do artigo 2º, o Agente de 

Organização Escolar deverá: 

I – organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos, procedendo ao registro e escrituração 

relativos à vida escolar, especialmente no que se refere à matrícula, frequência e histórico escolar; 

II - providenciar a elaboração de diplomas, certificados de conclusão de série e de cursos, de 

aprovação em disciplinas e outros documentos relativos à vida escolar dos alunos; 

III - expedir comunicados à equipe escolar sobre a movimentação escolar dos alunos; 
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IV - inserir, manter e atualizar dados dos alunos nos Sistemas Informatizados Corporativos da 

Secretaria de Estado da Educação, tais como: 

a) efetivação de matrícula e manutenção da ficha cadastral dos alunos, de acordo com a documentação 

civil, e atualização do endereço completo; 

b) lançamento de todas as informações referentes à participação em programas de distribuição de 

renda, transporte escolar e, quando for o caso, de caracterização de necessidade educacional especial; 

c) lançamento da movimentação escolar, tais como transferências, ausências, abandono e outros; 

d) lançamento de notas e frequência dos alunos, por componente curricular, no Sistema de Avaliação 

e Frequência - SAF, ao final de cada bimestre, para a elaboração do Boletim Escolar; 

e) registro do Rendimento Escolar Individualizado, no final do ano letivo, ou a cada semestre no caso 

da Educação de Jovens e Adultos, no Sistema de Cadastro de Alunos, necessário para o cálculo dos 

indicadores de fluxo da escola; 

f) preparação da documentação e dados para consultas e publicação de registro de concluintes de 

curso no sistema GDAE, Módulo Concluintes e Módulo Financeiro; 

V - registrar, preparar, expedir e controlar documentos relativos à frequência do pessoal docente e dos 

demais servidores da escola; 

VI - organizar e manter atualizados os assentamentos dos servidores em exercício na escola; 

VII - preparar dados para a folha de pagamento de vencimentos e salários do pessoal da escola, bem 

como realizar expedientes relacionados a ela; 

VIII - consultar, inserir e manter atualizados dados nos sistemas informatizados de Controle de 

Frequência e Cadastro Funcional PAEC/PAPC, relacionados à vida funcional dos docentes e dos 

demais servidores; 

IX - lançar a frequência dos servidores lotados na unidade, bem como as alterações de carga horária 

de docentes, digitação de aulas ministradas eventualmente e reposição de aulas, dentro dos prazos 

estabelecidos; 

X - elaborar e submeter à apreciação do Diretor de Escola a escala de férias anual e, no inicio de cada 

mês, verificar a confirmação do Boletim Informativo de Férias – BIF, para pagamento do adicional de 

1/3 de férias dos docentes, bem como digitar a escala e apontamento de férias dos demais servidores 

no sistema 
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GDAE, Módulo SIPAF; 

XI – manter organizados e atualizados os arquivos, responsabilizando-se pela guarda de livros e 

papéis; 

XII – preparar expedientes relativos a registro, controle, aquisição de materiais e prestação de 

serviços, bem como adotar medidas administrativas necessárias à manutenção e à conservação de 

equipamentos e bens patrimoniais de natureza permanente e de consumo; 

XIII – controlar a movimentação de alunos no recinto da escola, em suas imediações e na entrada e 

saída da unidade escolar, orientando-os quanto às normas de comportamento, informando à Direção 

da Escola sobre a conduta deles e comunicando ocorrências; 

XIV - controlar o fluxo de docentes, fiscalizando o cumprimento do horário de aulas e encaminhar 

docente eventual à sala de aula, quando necessário; 

XV – prestar atendimento, por telefone e pessoalmente, à comunidade escolar, quando solicitado; 

XVI – responder, perante o superior imediato, pela regularidade e autenticidade dos registros da vida 

escolar dos alunos, a cargo da secretaria da escola; 

XVII - cumprir normas legais, regulamentos, decisões e prazos estabelecidos para a execução dos 

trabalhos de sua responsabilidade, relativos à secretaria da escola; 

XVIII - propor medidas que visem à racionalização das atividades de apoio administrativo, bem como 

expedir instruções necessárias à regularização dos serviços sob sua responsabilidade;  

XIX - providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à decisão 

superior; 

XX - elaborar e assinar relatórios circunstanciados sobre o desempenho de suas atribuições, conforme 

orientação superior; 

XXI - receber, registrar, distribuir, preparar e instruir expedientes e ofícios, observadas as regras de 

redação oficial, oferecendo parecer conclusivo com fundamento na legislação pertinente, quando for o 

caso, e dando-lhes o devido encaminhamento; 

XXII - organizar e manter o protocolo e o arquivo escolar; 

XXIII - organizar e manter atualizado o acervo de leis, decretos, regulamentos, resoluções, portarias e 

comunicados de interesse da escola, acompanhando as publicações no Diário Oficial do Estado; 
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XXIV - atender aos servidores da escola e aos alunos, prestando-lhes esclarecimentos sobre 

escrituração e legislação, consultando o superior imediato quando necessário; 

XXV - participar, em conjunto com a equipe escolar, da formulação e implementação da Proposta 

Pedagógica da Escola, contribuindo para a integração escola-comunidade; 

XXVI - assistir o Diretor da Escola, mantendo registro de dados referentes à Associação de Pais e 

Mestres, a verbas, estoque de merenda escolar, disponibilidade de recursos financeiros, e prestando 

contas dos gastos efetuados na unidade escolar. 

 

5.4 operacional (Agentes de Serviços Gerais e zeladores); 

 

De acordo com a Lei Complementar 1.144, de 11.7.2011, segue abaixo as funções dos integrantes do 

Quadro Operacional: 

II – do Agente de Serviços Escolares: executar tarefas relacionadas a limpeza, manutenção e 

conservação da unidade escolar, bem como ao controle e preparo da merenda escolar. 

Artigo 4º - Para cumprimento das atribuições previstas no inciso II do artigo 2º, o Agente de Serviços 

Escolares deverá: 

I - executar tarefas relacionadas a limpeza, manutenção e conservação da unidade escolar, incluindo 

as áreas interna e externa do prédio, bem como suas instalações, móveis e utensílios; 

II – executar, quando necessário, atividades relacionadas ao controle, manutenção, preparo e 

distribuição da merenda escolar; 

III – auxiliar na vigilância da área interna da escola e na manutenção da disciplina dos alunos, de 

forma geral; 

IV – executar outras tarefas, relacionadas à sua área de atuação, que lhe forem determinadas pelo 

superior imediato. 

Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

5.5 Corpo Docente (Professores): 

De acordo com a Lei Complementar Nº 444/1985 que Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista 

e dá providências correlatas, são atribuições do corpo docente: 
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Artigo 63 – O integrante do Quadro do Magistério tem o dever constante de considerar a relevância 

social de suas atribuições mantendo conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional, em 

razão da qual, além das obrigações previstas em outras normas, deverá: 

I – conhecer e respeitar as leis; 

II – preservar os princípios, os ideais e fins da Educação Brasileira, através de seu desempenho 

profissional; 

III – empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que acompanhem o 

progresso científico da educação 

IV – participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções; 

V – comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com 

eficiência, zelo e presteza; 

VI – manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a comunidade em geral; 

VII – incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos, demais educadores e a 

comunidade em geral, visando à construção de uma sociedade democrática; 

VIII – assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando; 

IX – respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com eficácia de seu 

aprendizado; 

X – comunicar à autoridade imediata as irregularidades de que tiver conhecimento, na sua área de 

atuação, ou, às autoridades superiores, no caso de omissão por parte da primeira; 

XI – zelar pela defesa  dos direitos profissionais e pela reputação da categoria profissional; 

XII – fornecer elementos para a permanente atualização de seus assentamentos, junto aos órgãos da 

Administração; 

XIII – considerar os princípios psico-pedagógicos, a realidade sócio-econômica da clientela escolar e 

as diretrizes da Política Educacional da escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e 

instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

XIV – participar do Conselho de Escola; 

XV – participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; 

Parágrafo único – Constitui falta grave do integrante do Quadro do Magistério impedir que o aluno 

participe das atividades escolares em razão de qualquer carência material. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

76 

 

 

VI – CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO REALIZADO 

PELOS DIFERENTES ATORES DO PROCESSO EDUCACIONAL 

 

Buscaremos textualizar como será a avaliação institucional, a avaliação do processo ensino-

aprendizagem, a avaliação de trabalho dos segmentos que atuam nesta Unidade Escolar. 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação institucional é um mecanismo para estimular a melhoria do desempenho da escola e o 

sucesso da aprendizagem dos alunos, para identificar e para reconhecer alguns objetivos: 

- estimular o desenvolvimento da gestão democrática na escola, tendo como foco o compromisso com 

uma aprendizagem de qualidade; 

- valorizar as escolas públicas de educação básica que se destaquem por iniciativas e experiências 

inovadoras e bem sucedidas de gestão escolar; 

- apoiar o desenvolvimento de uma cultura de auto-avaliação da gestão escolar; e, 

- incentivar o processo de melhoria contínua na escola, pela elaboração de planos de ação, tendo como 

base a sua auto-avaliação. 

Com o compromisso da melhoria de ensino dessa unidade escolar, resolvemos, sob os princípios da 

gestão democrática, realizar a Avaliação Institucional e, o processo desenvolvido e realizado nessa 

escola foi muito importante para todos, principalmente para os professores que já lecionam aqui há 

vários anos. Recapitular todos os trabalhos e práticas pedagógicas desenvolvidas neste ano 

transformou-se em uma atividade muito valiosa para todos. 

Realmente pudemos evidenciar que trabalhamos com afinco e responsabilidade em nossas ações, 

apesar de cientes de que temos sempre o que melhorar no que diz respeito ao nosso posicionamento 

educacional. Colocar em cheque o trabalho de qualquer pessoa não costuma ser nada fácil, mas para 
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nós tornou-se agradável e de grande valia. Professores, gestores, pais e alunos reuniram-se e 

discutiram várias atividades desenvolvidas. 

 Em um primeiro momento todos participaram de uma reunião em que todas as orientações foram 

passadas pela eqipe gestora. Uma a uma, foram sendo elencadas as práticas mais eficazes do processo 

ensino-aprendizagem e, de repente, o número foi se multiplicando e depois de relembradas, tivemos 

que nos desdobrar para escolher a atividade que melhor se relacionasse ao item respondido, pois 

tínhamos produzido muito durante todo ano. Nessa mesma reunião percebemos o quanto é importante 

o registro do tema abordado. 

Tendo estabelecido quais itens seriam relacionados e desenvolvidos, dividimo-nos em equipes de 

professores, gestores, funcionários, pais e alunos de forma que cada grupo tivesse ao menos um 

participante de cada segmento para que os responsáveis pudessem tomar conhecimento das 

competencias e habilidades do aluno, como também a frequencia.  

O resultado desse processo apresentou uma finalização não esperada para os pais: alguns ficaram 

satisfeitos com a produção de seus filhos e a conscientização pedagógica dos professores, outros 

firmaram um acordo em parceria junto a esta instituição para que possamos resolver ou ao menos 

minimizar a questão do aprendizado e da frequencia escolar dos alunos. 

Esse processo animou muito a todos nós e resolvemos realizar essa avaliação todos os bimestres, com 

o objetivo de enobrecer cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

A avaliação da Escola, no que concerne a sua estrutura, organização, funcionamento 

e impacto sobre a situação do ensino e da aprendizagem, constitui um dos elementos para 

reflexão e transformação da prática escolar e tem como princípio o aprimoramento da 

qualidade do ensino. 

 A avaliação interna, processo a ser organizado pela Escola e a avaliação externa, pelos locais e 

central da administração, são subsidiados por procedimentos de observações e registros contínuos e 

tem por objetivo permitir o acompanhamento: 

- sistemático e contínuo do processo de ensino e da aprendizagem, de acordo com os objetivos e 

metas propostos; 
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- do desempenho da direção, dos professores, dos alunos e dos demais funcionários nos diferentes 

momentos do processo educacional; 

- da participação efetiva da comunidade escolar na mais diversas atividades propostas pela Escola; 

-  da execução do planejamento curricular. 

A avaliação interna do processo de ensino e aprendizagem, responsabilidade da Escola, é realizada de 

forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos o diagnóstico da situação 

de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular prevista e desenvolvida em cada 

nível e etapa da escolaridade. 

A avaliação interna do processo de ensino e aprendizagem tem por objetivos: 

-  diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 

-  possibilitar que o aluno avalie sua aprendizagem; 

- orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades; 

- fundamentar as decisões do Conselho de Classe e Série quanto à necessidade de procedimentos 

paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de classificação e reclassificação 

de alunos; 

- orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. 

 Os registros são realizados por meio de sínteses bimestrais e finais em cada disciplina e  alunos com 

rendimento satisfatório ou insatisfatório. 

Os objetivos e procedimentos da avaliação interna são definidos pelo Conselho de Escola. 

 A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais é consubstanciada em relatórios, 

apreciados pelo Conselho de Escola e anexados ao plano de gestão escolar, norteando os momentos 

de planejamento e replanejamento da escola. 

O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem é realizado também através 

de procedimentos externos e a avaliação do rendimento escolar, implementada pela 

Administração, tem por objetivo oferecer indicadores comparativos de desempenho para a 

tomada de decisões no âmbito da própria Escola e nas diferentes esferas do sistema 

central e local. 

A escola, além de possuir critérios próprios (dentro daquilo que a autonomia pedagógica lhe confere) 

de acompanhamento e controle de avaliação, também passa por processos externos no que tange o 
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processo de ensino-aprendizagem. Dentre os sistemas de avaliação por que passam as unidades 

escolares estão o SARESP e o ENEM. 

           O SARESP visa à necessidade de estabelecer uma política de avaliação de rendimento escolar 

em nível estadual, de forma articulada com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica-

SAEB/MEC e a imprescindibilidade de recuperar o padrão de qualidade do ensino ministrado no 

Estado de São Paulo;  a necessidade de informar a sociedade e a comunidade educacional sobre o 

desempenho do sistema de ensino. O sistema ainda tem como objetivo a verificação do desempenho 

dos alunos nas séries do ensino fundamental e médio, bem como nos diferentes componentes 

curriculares. 

          O ENEM é um exame individual, de caráter voluntário, oferecido anualmente aos 

estudantes que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. 

Seu objetivo principal é possibilitar uma referência para auto-avaliação, a partir das 

competências e habilidades que estruturam o Exame. 

O modelo de avaliação adotado pelo Enem foi desenvolvido com ênfase na aferição das 

estruturas mentais com as quais construímos continuamente o conhecimento e não apenas 

na memória, que, mesmo tendo importância fundamental, não pode ser o único elemento 

de compreensão do mundo. 

Diferentemente dos modelos e processos avaliativos tradicionais, a prova do Enem é 

interdisciplinar e contextualizada. Enquanto os vestibulares promovem uma excessiva 

valorização da memória e dos conteúdos em si, o Enem coloca o estudante diante de 

situações-problemas e pede que mais do que saber conceitos, ele saiba aplicá-los. 

O Enem não mede a capacidade do estudante de assimilar e acumular informações, e sim 

o incentiva a aprender a pensar, a refletir e a “saber como fazer”. Valoriza, portanto, a 

autonomia do jovem na hora de fazer escolhas e tomar decisões. O principal objetivo do 

Enem é avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica, para aferir 

desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania. Desde a sua 

concepção, porém, o Exame foi pensado também como modalidade alternativa ou complementar aos 

exames de acesso aos cursos profissionalizantes pós-médio e ao ensino superior. Este objetivo vem 

sendo atingido um pouco mais a cada ano, graças ao esforço do Ministério da Educação na 
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sensibilização e convencimento das instituições de ensino superior (IES) para o uso dos resultados do 

Enem como componente dos seus processos seletivos. Além disso, o Enem tem como meta 

possibilitar a participação em programas governamentais de acesso ao ensino superior, como o 

ProUni, por exemplo, que utiliza os resultados do Exame como pré-requisito para a distribuição de 

bolsas de ensino em instituições privadas de ensino superior. 

O Enem busca, ainda, oferecer uma referência para auto-avaliação com vistas a auxiliar nas escolhas 

futuras dos cidadãos, tanto com relação à continuidade dos estudos quanto à sua inclusão no mundo 

do trabalho. A avaliação pode servir como complemento do currículo para a seleção de emprego. 

            A avaliação institucional é realizada, através de procedimentos internos e 

externos, objetivando a análise, orientação e correção, quando for o caso, dos 

procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros da Escola. 

Essa avaliação tem por proposta atingir alguns objetivos como estimular o 

desenvolvimento da gestão democrática na escola, tendo como foco o compromisso com 

sua aprendizagem de qualidade; valorizar as escolas públicas de educação básica que se 

destaquem por iniciativas e experiências inovadoras e bem sucedidas de gestão escolar; 

apoiar o desenvolvimento de uma cultura de auto-avaliação da gestão escolar; e, incentivar 

o processo de melhoria contínua na escola, pela elaboração de planos de ação, tendo como 

base a sua auto-avaliação, pois no momento estamos numa situação delicada em relaçao 

ao IDESP. 

 

 

 

Anualmente incorporam-se ao Plano de Gestão: 

 

I – Agrupamento de alunos e sua distribuição por turno, curso, série e turma, explicitando o critério de 

formação das turmas; 

 

Turno: Ensino Fundamental: Manhã e Tarde 

              Ensino Médio: Manhã e Noite 

http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=32
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Curso: Ensino Fundamental (Regular) 

               Ensino Médio (Regular) 

 

Série: Ensino Fundamental Ciclo II 

             Ensino Médio 

 

Turma: Ensino Fundamental: A, B. 

               Ensino Médio: Regular: A, B, C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – Quadro Curricular por Curso e Série; 

 
 

 

QUADRO CURRICULAR - ENSINO FUNDAMENTAL 

CICLO II - 6º ao 9º ano ou 5ª a 8ª série - 2011     
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MÓDULO DIURNO: 40 semanas/ano; 1080 horas-aula/ano*; 27 horas-

aula/semana.  

       

L
E

I 
F

E
D

E
R

A
L

 N
º 

9
3
9
4
/9

6
 

COMPONENTES CURRICULARES 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

5ª 

série 

6ª 

série 

7ª 

série 

8ª 

série 

Base 

Nacional 

Comum 

Língua Portuguesa 5 5 5 5 

História 3 3 3 3 

Geografia 3 3 3 3 

Matemática 5 5 5 5 

Ciências Físicas e 

Biológicas 3 3 3 3 

Arte 2 2 2 2 

Educação Física 2 2 2 2 

Ensino Religioso       1 

Total da Base Nacional Comum 23 23 23 24 

Parte 

Diversificada 

Língua Estrangeira 

Moderna - Inglês 2 2 2 2 

Leitura e Produção de 

Textos 2 2 2 2 

Total da Parte Diversificada 4 4 4 4 

Carga Horária Total 27 27 27 28 

       

 *  9º ano ou 8ª série - com ER - 1120 h/a - ano, 28 h/a - semana.   
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QUADRO CURRICULAR - ENSINO MÉDIO/ 2011 

Formação Básica    

        

            MÓDULO DIURNO: 40 semanas/ano; 1200 horas - aula/ano; 30 horas - aula 

semana; 6 horas - aula/dia. 

 

L
ei

 F
ed

er
al

 N
º 

9
3
9
4
/9

6
 

COMPONENTES CURRICULARES 
1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

 

B
as

e 
N

ac
io

n
al

 C
o
m

u
m

 

C
ó
d
ig

o
s 

e 

L
in

g
u
ag

en
s 

Língua Portuguesa e 

Literatura 5 5 4 

 Arte 2 2   

 Educação Física 2 2 2 

 

C
iê

n
ci

as
 

d
a 

N
at

u
re

za
 

e 

M
at

em
át

ic
a 

Matemática 5 5 4 

 Biologia 2 2 2 

 Física 2 2 2 

 Química 2 2 2 

 

C
iê

n
ci

as
 

H
u
m

an
as

 

História 3 3 2 

 Geografia 2 3 2         
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 Filosofia 2 1 1 

 Sociologia 1 1 1 

 

Total da Base 

Nacional 

Comum     28 28 22 

 

P
ar

te
 D

iv
er

si
fi

ca
d
a 

C. e  L. 
Língua Est. Moderna - 

Inglês 2 2 2 

 C. e  L. 

DAC - Língua Port. e 

Literatura     2 

 

C.N. e 

M. DAC - Matemática     2 

 C. H. DAC - História     2 

 Total da Parte Diversificada 2 2 8 

 Total Geral 30 30 30 

 

 

 

  

 

 

 

 

QUADRO CURRICULAR - ENSINO MÉDIO/ 2011  

       

MÓDULO NOTURNO: 40 semanas/ano;  1080 horas/aula - ano; 27 horas/aula - 

semana; 5 horas/aula - dia. 
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L
E

I 
F

E
D

E
R

A
L

 N
º.

 9
3
9
4

/9
6

 

COMPONENTES CURRICULARES 
1ª série 2ª série 3ª série 

Base 

Nacional 

Comum 

C
ó
d
ig

o
s 

e 

L
in

g
u
ag

en
s 

Língua Portuguesa e 

Literatura 4 4 4 

Arte 2 2   

Educação Física 2* 2* 2* 

C
iê

n
ci

as
 

d
a 

N
at

u
re

za
 

e 

M
at

em
át

ic
a 

Matemática 4 4 4 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

C
iê

n
ci

as
 

H
u
m

an
as

 

História 2 3 1 

Geografia 2 2 1 

Filosofia 2 1 1 

Sociologia 1 1 1 

Total da Base Nacional Comum 25 25 20 

Parte 

Diversifi-

cada  

C. e 

L. 

Inglês 2 2 1 

DAC - Língua Port. e 

Lit.     2 

C. H. DAC - Geografia     2 

C. N. 

e M. DAC - Matemática     2 

Total da Parte Diversificada 2 2 7 

Carga Horária Total 27 27 27 

 

* As aulas de Educação Física serão ministradas fora do período regular de 

aulas. 
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III- organização das horas de HTPC, explicitando o temário e o cronograma; 
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1ºbimestre 2ºbimestre 3ºbimestre 4ºbimestre 

Fev/mar/abr Mai/jun/jul Agos/set Out/nov/dez 

Proposta 

Pedagógica 

Plano de ensino 

Projeto de 

Recuperação 

Diagnóstico de 

leitura /escrita 

Propostas de 

formatura 

Projetos tema :  Ativar o 

grêmio                         

estudantil 

Fragilidade : falta de atuação    

no  grêmio estudantil 

Publico alvo: ensino 

fundamental e médio 

Período: 1º bimestre 

destinados ao 

Ensino Fundamental 

e Médio(visando a 

melhoria das aulas) 

Formação do Grêmio 

sugestões/eleição 

 

Projeto com 

Parcerias (Cultura é 

Currículo)  

Prática Pedagógica 

Projeto Festa Junina 

Incentivo a Leitura 

Projeto 

Interdisciplinar:  

Tema :  todo aluno é capaz 

de aprender 

              Fragilidade : alunos 

sem perspectivas, falta de 

interesse 

              Publico alvo: ensino 

fundamental e médio 

              Período: 2º bimestre 

Compensação de 

ausência (trabalhos/ 

avaliações) 

Concurso: 

Redação  EPTV 

Provão 

Decatlo 

Show de Talentos 

 

Olimpíadas de 

matemática 

Prevenção também 

se ensina 

Projetos 

Interdisciplinares 

Tema :  Bullying 

Fragilidade : a intolerância 

com o diferente 

Publico alvo: ensino 

fundamental/médio 

Período: 3º 

bimestre 

Deliberação 11/95 

Compensação de 

ausência 

(trabalhos/ 

avaliações) 

Festa da Primavera 

Provão 

Concurso: 

Salãozinho  Humor 

 

Parcerias Conselho 

tutelar 

(evasão/faltas 

excessivas) 

ENEM 

Saresp 

SAEB 

Provão 

 

Projetos 

Interdisciplinares 

             Tema :   Ética e 

cidadania 

     Fragilidade : falha de 

relacionamento, respeito 

ao próximo 

            Publico alvo: 

ensino fundamental e 

médio 

Período: 4º bimestre 

Fechamento de 

Notas e Decisão 

Final do 

Conselho 

Classe/Série 

 

 

Compensação de 

ausência 

trabalhos/avaliações 

Avaliação 
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IV – Calendário Escolar e demais eventos da escola; 

Prevenção da 

Dengue  

Reclassificação  

Fechamentos da 

notas 1º bimestre 

Construindo o nosso 

Jornal  

 

 rendimento dos  

alunos 

Formatura   
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V – Horário de Trabalho, Escala de Férias dos Funcionários e Indicação da escala de recesso; 

DIRETORA: Maria Eugênia da Silva de Oliveira 

 

                      2ª, 3ª, 4ª feiras – das 07h às 11h e das 12h às 16h  

5ª e 6ª feira – das 14h  às  17h e das 18h às 23h 

VICE DIRETOR: Maria Josete Tondato Krähenbühl 

 

            2ª, 3ª e 4ª feiras – das 14h  às  17h e das 18h às 23h 

                     5ª e 6ª feira – das 07h às 11h e das 12h às 16h 

PROF. COORD. ENS. FUNDAMENTAL:  Priscila Breseghelo de 

Camargo 

 

  2ª a 6ª feira das 10h as 14 e das 15h as 19h 

 

PROF. COORD. ENS. MÉDIO: Thiago Tavares de Souza 

 

   2ª a 6ª feira das 08h as 12h e das 19h as 23h                  

Horário da secretaria para atendimento ao público:  

2ª a 6ª feira 7h às 19h  

SECRETÁRIA DA ESCOLA: Marly Pimenta 

  4ª e 6ª feira das 14h às 18h e das 19h às 23h 

  2ª, 3ª e 5ª feiras das 9h às 12h  e das 13h às 18h 
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AGENTES DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: Nize da Silva Leite 

  2ª, 3ª e 5ª feiras das 7h às 11h  e das 12h às 16h  

  4ª e ª feiras  das 10h às 14h e das 15h às 19h 

Leonardo Sarruge da Silva 

2ª e 3ª feiras das 10h às 14 e das 15h às 19h 

4ª. 5ª e 6ª feiras das 07h às 11h e das 12h às 16h 

Adalberto da Silva Leite 

  2ª a 6ª das 07h as 11h e das 12h às 16h 

Thiago Jacinto Navas 

  2ª a 6ª das 08h às 12h e das 13h às 17h 

 

HORÁRIO DOS HTPCs: 

  5ª e 6ª feira das 17h45min às 18h45min    

  4ª feira das 11h40min às 12h40min e das 12h40min às 13h40min   
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             SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

              COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR    

              DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

              E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 

Rua Jordão Martins, 280  –  Fone: 3421-9211  –  Bairro Vila Fátima – Piracicaba  –  SP 

CEP 13412-082         e-mail: e917898a@see.sp.gov.br   

 

 

Ilmo. Sr. 

Oldack Chaves  

DD Dirigente Regional 

Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 

mailto:e917898a@see.sp.gov.br
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Ofício nº: 64/2011 

 

Piracicaba, 05 de Julho de 2.011 

Prezado Senhor 

 

 

A Direção da EE. Prof. Dr. João Chiarini, informa a V. Sª que esta escola atendendo ao Decreto 

56.052, permanecerá aberta no período do recesso escolar de 11/07/2011 a 22/11/2011, no horário das 

8:00 ás 17:00 horas. O recesso administrativo será: 

 

No período de 04/07/2011 a 15/07/2011 

01 Vice diretor 

02 Agentes de Organização escolar. 

 

No período de 18/07/2011a 29/07/2011 

01 Diretor de escola 

01 Secretário de escola 

02 Agentes de Organização escolar. 

 

 

                                                           Atenciosamente,  

A/C Supervisora Claudia Cones. 
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B – PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

IDENTIFICAÇÃO: EE PROF DR JOÃO CHIARINI 

Rua: Jordão Martins, 280 

Bairro: Vila Fátima 
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CURSO OFERECIDOS: Ensino Fundamental - Ciclo II (Regular) 

                              Ensino Médio (Regular) 

 

 

PÚBLICO ALVO:  Alunos do Ensino Fundamental (Regular) Ciclo II 

                                  Alunos do Ensino Médio (Regular) 

 

 

EQUIPE DE TRABALHO: Direção 

                                            Vice-Direção 

                                            Coordenação 

                                             Funcionários 

                                             Professores 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

Buscamos promover uma escola capaz de promover as competências indispensáveis ao enfrentamento 

dos desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo, vindo colaborar na formação 

dos educadores e educandos participantes no sentido do desenvolvimento das competências que 

compõe o fazer pedagógico, tendo como conteúdos teóricos de referencia os princípios que 

caracterizam este projeto através de uma orientação sócio-culturalismo. No âmbito de 

desenvolvimento dessas competências esta o conjunto de saberes a serem construídos e 

progressivamente apropriados pelos professores e alunos para o exercício consciente e autônomo de 

cada função. Estes saberes destacam alguns a serem abordados sistematicamente pela comunidade 

escolar: -quanto aos docentes: identificar; sistematizar e divulgar boas práticas, para isso é 
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necessário saber planejar, saber gerenciar suas atividades, saber avaliar, saber analisar, saber falar 

sobre o que faz, saber atender à comunidade e relacionar-se bem com o corpo discente, zelando pelo 

ensino-aprendizagem, pois mais do que um conjunto de orientações estes constitui procedimentos 

profissionais específicos, cujo domínio depende da reflexão e observação constantes, seja durante a 

atuação docente, no instante mesmo em que ela ocorre, ou distante dela em situação de analise 

individual ou em discussão da ação pedagógica em equipe.; -quanto aos educandos: propor 

princípios orientadores para a prática educativa, a fim de que possamos tornar-los aptos para a 

inserção de nossos alunos nesse novo tempo, de modo que venha oferecer boas situações de 

aprendizagem para a construção das competências que concorrem para o seu sucesso enquanto 

cidadão.  

 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO : 

Com os alunos do Ensino Fundamental, a escola irá priorizar competência de leitura/escrita, tendo a 

escola como um espaço de cultura e de articulação de competências e conteúdos disciplinares, 

visando o pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e também do calculo juntamente com a 

compreensão do meio físico, social e cultural. 

Ensino Médio, Valorizar as capacidades de se trabalhar em grupo, continuar aprendendo e agindo de 

modo cooperativo, pertinente em situações complexas, bem como a qualidade do convívio, a do 

conhecimento e das competências constituídas na vida escolar, com o fator determinante na 

participação do aluno em seu próprio grupo social e também para que tome parte dos processos de 

critica e renovação. Visando consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, além de compreender os fundamentos científicos – tecnológicos dos processos 

produtivos da sociedade, relacionando teoria e pratica.  

Esse trabalho será o resultado de um desejo coletivo, ou seja, obra de todos que militam nessa escola 

principalmente os educadores. É algo que se vai construindo aos poucos. Para isso será preciso que a 

comunidade docente assuma realmente o seu papel, interagindo para alcançar as metas estabelecidas. 

 

METODOLOGIA: 
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Buscaremos desenvolver uma metodologia de democratização ao acesso a todos os bens que a escola 

dispõe, visto que a relevância está no processo de aprendizagem, portanto, o desenrolar dos projetos 

serão organizados em forma de: seminários, oficinas, workshop; discussões em grupo, aulas 

expositivas, elaboração de subprojetos, etc. 

 

 

 

Todas as atividades trabalhadas farão parte de exemplos desenvolvidos a partir do cotidiano, de 

modelos de registro da ação didática e da exposição de produções dos alunos como ponto de partida 

para todos os debates e a reflexão à luz dos conteúdos de referencia da pratica escolar, a medida do 

possível construtivista, propondo, desta forma simulação do exercício docente e discente como 

estratégia para a formação dos educadores e educandos participantes. 

Nesse sentido, nossa ação educativa procura provocar modificações nas pessoas em seu 

comportamento, suas idéias, seus valores e princípios. Haja visto, que só uma educação de qualidade 

para todos pode evitar que essas diferenças constituam mais um fator de exclusão.  

As vistas de que todas as atividades trabalhadas são avaliadas sob uma ótica que entende a avaliação 

como um instrumento a serviço da aprendizagem, da melhoria do ensino do professor e do 

aprimoramento da escola. Através dela aumentamos nossa compreensão do sistema de ensino, de 

nossas práticas educativas, dos conhecimentos de nossos alunos, esclarecendo os pontos fortes e 

fracos do conteúdo que merecem mais esforços. A avaliação, enfim, qualifica a aprendizagem, 

identifica os problemas, encontra soluções e norteia o aprendizado de cada um de nós. 
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METAS: 

 

                A partir da elaboração do diagnóstico da escola procuraremos direcionar algumas metas 

com ações que:  

** Envolvimento com os pais e a comunidade escolar nas atividades mais freqüentes da escola; 

 

** Trabalhar com os professores na inter-disciplinarmente das atividades desenvolvidas, incentivando 

sempre a participação de todos; 

** Explorar o currículo com leituras nos HTPCs 

** Trazer temas relevantes através de pesquisas, palestras, e discussões com os alunos e pais; 

** Oferecer a recuperação paralela aos alunos que estão em defasagem de aprendizagem; 

** Diminuir a evasão e a repetência.  

** Desenvolver maior comprometimento com o Projeto Pedagógico por parte dos docentes visando à 

diminuição das ausências que comprometem a continuidade do fazer pedagógico. 

**Envolver o Grêmio Estudantil e motivar os alunos a dar opiniões e idéias em colaboração ao 

Grêmio Estudantil. 

** Melhorar as condições de avaliação dos alunos, proporcionando uma avaliação diagnóstica e ter 

avaliação como meio para reflexões e re-encaminhamentos do planejamento docente; 

** Atender os alunos que estão em Progressão Parcial por meio de trabalhos e avaliações.  

** Oferecer a reclassificação para alunos em defasagem idade/série. 

    

 

 

 

PROJETOS: 

 

 

Os Projetos serão desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Educação, em sintonia com a oficina 

pedagógica da DE e parceria com a comunidade e algumas ONGs, sendo: 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

99 

 

**Meio Ambiente(Trabalhando a sustentabilidade, bem como a reciclagem e aproveitamento de 

materiais descartáveis). 

 **Construindo o nosso Jornal (Projeto aprovado pelo Conselho de Escola),e utilizando o Jornalzinho 

do bairro confeccionado em sala de aula como instrumento de aprendizagem .  

**Outros projetos pontuais: Comunidade Presente e Respire Bem sem Fumar, Drogas e Prevenção 

também se ensina. 

**Participação em concursos: Projeto Decatlo (Parceria com a UNIMEP). 

**Diário de Leitura: Envolvendo Ensino Fundamental e médio (8ª séries) e o Ensino Médio (1º) 

Colegiais. Buscou-se desenvolver a leitura a escrita como também habilidades e competências em 

Língua Portuguesa. 

** Sistema de Atendimento Mutuo Unificado (S.A.M.U) – Esse projeto esta direcionado para 

atividades de calculo e resolução de problemas na disciplina de matemática. Visto que ele vem sendo 

desenvolvido individual e coletivo em grupos heterogêneos, onde os alunos com maiores habilidades 

auxiliam os demais. 

**Projeto Basquetebol Acha: Participação dos Alunos do Ensino Fundamental, esta vinculado ao 

comportamento e desempenho dos alunos na sala de aula, além de trabalhar as habilidades motoras e 

esportivas. 

 

 

 

 

 

ESTÁGIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO: 

 

 

O estágio dos estudantes do Ensino Médio tem como finalidade uma nova concepção que consiste no 

desenvolvimento das competências necessárias à compreensão dos fundamentos científicos e 

tecnológicos dos processos produtivos e na adaptação do aluno às novas formas de organização de 

trabalho. 
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Aquisição de novas experiências interativas na empresa/instituição, sob a forma de estágio curricular, 

ampliam e aprofundam o significado do conhecimento escolar, instrumentalizando o jovem para o 

exercício  de uma vida cidadã, autônoma, produtiva e ao mesmo tempo, postergara sua inserção 

profissional. 

 

 

NATUREZA DO ESTÁGIO: 

 

I – Estágio sócio-cultural: quando visa a propiciar vivências e contato com o mundo do trabalho e às 

práticas sociais, de forma a concretizar para o aluno a preparação geral para o trabalho e o preparo 

para a cidadania; 

II – Estágio civil: de interação comunitária, a ser realizado por meio da participação em campanhas, 

empreendimentos ou projetos de prestação de serviços à comunidade. 

 

CARGA HORÁRIA E SUPERVISÃO: 

 

A carga horária deverá ser de no máximo 6 horas diárias (30 horas semanais), devendo ser 

supervisionado pela Coordenação Pedagógica, garantindo que as atividades práticas a serem 

vivenciadas pelos alunos atendam  aos objetivos propostos para o Ensino Médio. 

Caberá ao profissional que orientará e supervisionará os alunos estagiários: 

I – analisar a natureza das atividades propostas pela instituição concedente, avaliando-as frente à 

pertinência, oportunidade e valia das experiências oferecidas pela empresa/instituição; 

II – assegurar a integração do estágio com os componentes curriculares do curso; 

III – disponibilizar à empresa/instituição a relação dos alunos matriculados no Ensino Médio; 

IV – atestar, bimestralmente, a situação de freqüência escolar dos estagiários, notificando, de 

imediato, a instituição concedente em caso de irregularidade nos índices de assiduidade às aulas do 

ensino médio; 

V – estabelecer critérios para inscrição de alunos em estágio curricular, que levem em conta: 

1 – série mais avançada do ensino médio; 
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2 – ordem decrescente de idade, respeitada a faixa etária compreendida entre 16  e  21 anos 

completos; 

3 – não possuir outro vínculo  empregatício. 

VI – cuidar para que as atividades realizadas pelos alunos sejam devidamente registradas nos 

respectivos documentos escolares. A carga horária deverá constar no verso do histórico do aluno; 

VII – garantir que estudantes portadores de necessidades especiais usufruam serviços de apoio de 

profissionais da área objeto de estágio; 

 

 

 

VIII – cuidar para que a duração do estágio s compatível com o horário e a jornada escolar do aluno; 

IX – definir de comum acordo entre a escola, o aluno estagiário ou seu representante legal e a parte 

concedente de estágio, a jornada de estágio a ser cumprida pelo aluno cuidando  que durante o período 

de férias escolares essa jornada poderá ser ampliada desde que previamente prevista no Termo de 

Compromisso ou de Adesão celebrados. 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

- O Termo de Compromisso, assim como os compromissos a serem assumidos em caso de 

intermediação de agências estão descritos na Lei nº 11.788/2008. 

 - O estágio realizado pelo aluno não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo o 

estagiário receber da instituição concedente  bolsa-estágio ou qualquer outra forma de contra-

prestação devidamente acordada, devendo, em qualquer hipótese, o estudante- estagiário ser 

assegurado contra acidentes pessoais e responsabilidade civil por danos contra terceiros a se viabilizar 

pela organização concedente de estágio. 

- Somente poderão realizar estágio supervisionado os alunos que, independente da série objeto de 

matrícula tiverem, no mínimo, na data de início do estágio, 16 anos completos. 
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AVALIAÇÃO: 

 

 

Acompanhamento enquanto durar o estágio, onde deverão ser realizadas em torno de duas avaliações 

por bimestre com a finalidade de apurar a aprendizagem de forma diagnóstica, incluindo nelas a auto-

avaliação do alunado, além do desenvolvimento de trabalhos extra-classe propostos tanto pelos 

docentes como pelos alunos. Deverá também ser considerada a produção e evolução do aluno durante 

as aulas. 

O projeto como um todo será avaliado bimestralmente em uma reunião da H.T.P.Cs. e replanejado a 

medida da necessidade. 

Visto que o contrato atende todas as necessidades previstas na lei, o documento será analisado e 

assinado pela direção da escola, o órgão empregador e o estagiário, tudo em quatro vias, retornando 

uma para instituição de ensino,  outra para empresa, uma para o aluno e a agência contratante. 
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Colar uma via de estágio frente e verso 
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Colar uma via de estágio frente e verso 
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C – PRINCIPAIS PROCESSOS DE GESTÃO 

 

 

 

 

 

I – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

 

II – GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 

III – GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

 

IV – GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

V – GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS 
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1 – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

A) É promovida a formação integral dos alunos, em função dos princípios éticos, políticos e estéticos 

e da articulação entre áreas do conhecimento e aspectos indispensáveis da vida cidadã? 

 

A relevância e a pertinência das aprendizagens escolares são decisivas para que o acesso a elas 

proporcione uma oportunidade real de aprendizagem para inserção no mundo de um modo bem-

sucedido e solidário. A formação integral dos alunos é promovida por meio da participação dos alunos 

e professores em várias atividades pedagógicas. No entanto, estamos trabalhando o “Projeto: o resgate 

do patrimônio público”, buscando o envolvimento de nossos alunos no sentido de pertencimento 

deixando transparecer princípios de ética, política e cidadania. Este projeto faz com que os alunos 

participem  ativamente do processo de resgatar e de  preservar o bem público. 

 

Esse resgate vem proporcionando reflexão sobre os princípios éticos, políticos e estéticos articulando 

a o excesso de zelo pelos bens patrimoniados levando-os a mudança de práticas, discussões, debates e 

construção de textos que levam-nos a outra cultura de preservação e conservação dos bens públicos 

que de certa forma atenda a todos nós cidadãos. Ficou evidente o interesse e comprometimento de 

todos neste resgate em sintonia com a ética e a cidadania. Visto que a escola Prof. Dr. João Chiarini, 

desenvolve também outros projetos que levam seus alunos a se responsabilizarem para os devidos 

cuidados de manter o ambiente limpo e saudável, tornando assim atitudes educativas e de extrema 

importância e responsabilidade de todos os usuários locais, bem como no seu entorno envolvendo e 

sensibilizando toda comunidade escolar. 
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B) É identificado o caráter educativo do ambiente físico, social e cultural da escola na organização de 

seus espaços e práticas? 

 

 

Este projeto vem sendo desenvolvido com um grupo de professores sendo que a disciplina de Arte 

vem priorizando com maior profundidade esse sentimento de pertencimento porque o projeto vai além 

da escola, buscando trazer para os alunos a visitação aos bens patrimoniais da nossa cidade.  

Foi proposto um trabalho em grupo, na decoração das salas e parte externa da escola como pátios e 

sala de leitura, com exposição de trabalhos artísticos  confeccionados pelos próprios alunos, entre 

esses trabalhos expostos, foram também apresentadas algumas cópias das telas de pintores famosos. 

Houve uma transformação dos ambientes externos da escola, como por exemplos os murais, 

tornando-os ambientes agradáveis a ponto de todos os professores aderirem ao espaço proporcionando 

aulas diferenciadas. Os alunos estudaram Geometria de maneira prática e uma grande parte dos 

professores aderiu a essa parceria e criaram o “Projeto Interdisciplinar”.  

Por outro lado os professores de Português utilizaram o mesmo ambiente para contar Historias, 

apresentar teatros de fantoches; o professor coordenador achou o espaço ideal para desenvolver 

reuniões do Grêmio Estudantil e Representante de classe.  

Quanto maior for o envolvimento, maiores serão os resultados, visto que, essa ação beneficiou o 

relacionamento dos alunos, aumentando o acesso à informação e ao conhecimento, os quais se 

sentiram mais incentivados, melhorando as  notas e a qualidade dos trabalhos por eles realizados. 
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Página de fotos do trabalho da Claudia de Arte. 
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C) É constatada a melhoria dos índices de freqüência às aulas, permanência, aprovação e 

aproveitamento escolar de seus alunos e correção de fluxo escolar, mediante análise comparativa de 

resultados obtidos nos três anos anteriores? 

Neste caso ganha uma importância redobrada no aproveitamento escolar, como também no sentido de 

permanência do aluno, oferecendo uma qualidade do ensino-aprendizagem. É do interesse de toda 

equipe gestora, dos professores da escola a melhoria dos índices de aprovação, diminuindo, 

conseqüentemente, os índices de repetência e evasão escolar. 

 

Estamos buscando no decorrer dos últimos anos, atingir parte de nossos anseios pedagógicos, digo 

parte pois esses índices também são influenciados por outras situações que fogem ao nosso controle, 

como a situação social e econômica do país, mas mesmo assim não desistimos e nem esmorecemos 

diante dessa situação, . 

 

Hoje mais do que nunca devemos superar os mitos da Progressão Parcial, criando instrumentos que 

superem as dificuldades dos alunos, ora não tem interesse em recuperar o que não foi aprendido em 

anos anteriores, ora não apresenta condições pedagógicas para tal. Diante desse fato, provocamos uma 

reflexão entre os professores, o que trouxe bons resultados, pois todos os professores passaram a se 

preocupar com a qualidade das aulas e oferecer mais oportunidade de recuperação dos estudos, pois a 

partir daí, aprender na escola é o “ofício do aluno”. 

 

 ÍNDICE DE DESEMPENHO NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS (IDESP) 

 

 

 

 

   

D) São divulgados aos pais e comunidade, os resultados das ações educacionais voltadas para a 

aprendizagem dos alunos? 

 IDESP 2008 IDESP 2009 IDESP 2010 

8ª série 2,32 2,58 2,11 

3º EM 1,83 2,15 1,37 
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A cada final de bimestre, fazemos reuniões com os pais para que tomem ciência do aproveitamento do 

aluno e os resultados das ações educacionais são divulgados tanto aos pais como a comunidade por 

meio dos boletins, Jornal da Escola, Reuniões de APM e Conselho de Escola, ocasiões em que se 

colocam a par de tudo o que acontece sobre os eventos e resultados educacionais desenvolvidos no 

interior da escola no intuito de melhorar a aprendizagem de nossos alunos. 

 

Os prêmios simbólicos (MEDALHAS), conquistados por meio de méritos têm mostrado a realidade 

em que se encontram nossos alunos e isso tem elevado a auto-estima. Dessa forma também, temos 

conseguido confiabilidade por parte da Comunidade no trabalho desenvolvido pelos professores. A 

cada bimestre e sempre que necessário os professores se reúnem com os pais, para uma conversa 

aberta, ocasião em que se esclarece o conteúdo a ser aplicada metodologia, recursos didáticos usados 

e, ao passo que vão surgindo necessidades especiais de acompanhamento (reforço), os pais são 

convocados individualmente para tomarem ciência dos problemas de aprendizagem e 

acompanhamento dos alunos. 
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Colocar foto da entrega de medalhas 
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E) São constatados índices positivos de satisfação dos pais, dos alunos e dos professores com a escola, 

a partir de levantamentos periódicos? 

 

 

A educação precisa estar a serviço de dados constatados periodicamente, e a partir disso é possível 

perceber se houve um bom entrosamento entre professores, alunos, direção e pais, assim como todos 

os funcionários sendo importantes para todo o desenvolvimento desta comunidade escolar, 

solidificando o trabalho pedagógico, como também a construção da sua identidade. Visto que 

todo o ambiente que a escola proporciona torna-se favorável para que haja entretenimento e 

aprendizado constante, aproveitando a realidade cultural e das práticas sociais. 

 

Buscamos, sempre que possível desenvolver atividades interdisciplinares permitindo um melhor 

desenvolvimento de criticidade enfocadas numa cultura social e também voltadas para uma melhor 

politização do educando sendo visível através de manifestações feitas pelos alunos como, por 

exemplo: o “Jornalzinho da Escola” e questionário de “Artigo de Opinião”, onde todos os alunos 

participam respondendo satisfações ou não referentes as atividades que estão sendo desenvolvidas na 

escola. Tendo isso em mãos, copilamos e nos situamos nas ações que necessitam serem revistas. Estes 
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inscritos repercutiram de forma positiva junto aos educandos incentivando-os à reflexão e a 

valorização dos trabalhos desenvolvidos na instituição escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Colar um questionário 
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F) São adotados mecanismos de monitoramento e avaliação da implementação do projeto pedagógico 

da escola e propostos planos de melhorias para sua implementação junto aos professores, alunos e 

pais? 

 

 

 

Tanto no planejamento início do ano, como no replanejamento, momento esse q ue estamos todos 

reunidos estudando o currículo dos Ensinos Médio e Fundamental, incluímos todos os projetos vindos 

da Secretária da Educação e outros que sejam significativos e importantes para nossa comunidade a 

fim de estimular os alunos e a comunidade a agir de forma conjunta e solidária. 

 Busca-se a cada ano, esses momento de reflexão para avaliar os trabalhos desenvolvidos durante o 

decorrer do ano, observando o que valeu a pena e o que não valeu, o que pode e deve ser alterado, ou 

seja, replanejado e reavaliado. 

Quando encerramos o ano letivo, discutirmos sobre nossas atividades e nos auto-avaliamos, 

colocando em pauta o que deve continuar em nossa caminhada educacional e que deve ser substituído 

em função do não atendimento às nossas expectativas.  

No entanto, estamos criando hábitos de registrar todas as ocorrências decisões e manifestações que 

venham decorrer no cotidiano da escola. Esses registros nos tão um embasamento legal de todas as 

situações: Pedagógicas, Técnicas, Administrativas, Financeiras, bem como, as orientações repassadas 

a todos os segmentos da instituição escolar. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 

A) São definidos, cooperativamente, o projeto pedagógico, o papel, função, valores, princípios e 

objetivos da escola, como orientadores de ações conjuntas e articuladas, no cotidiano escolar? 

 

 

A equipe gestora da Escola Prof. Dr. João Chiarini promove a discussão da Proposta Pedagógica na 

semana do planejamento. É definido, cooperativamente, o Projeto Pedagógico onde elencamos todos 

os problemas encontrados, as falhas e as dificuldades do ano anterior, considerando os resultados de 

todos os segmentos da escola. A discussão se dá em torno "do que deu ou não deu certo", e o que 

precisa ser mudado. Organizamos as idéias em duas colunas: "o que é significativo, o que é 

necessário", e daí prioriza-se as ações mais complacentes. 

A equipe gestora tem como papel, se não dizer função de desenvolver  atitudes de valores, princípios, 

tolerância, os quais são objetivos da escola organizados em ações conjuntas e daí são articulados para 

melhorar a qualidade de vida dos educandos e o cotidiano escolar.  

A Proposta Pedagógica é o retrato da escola e nele existem orientações para se atingir o objetivo de 

cada ação proposta, metas e, prazos para sua conclusão. Esse documento é comum a todos os 

segmentos e sua articulação se dá no decorrer do ano letivo. Ele deve ser atualizado quando se fizer 

necessário, sempre buscando direcionar diretrizes dentro do contexto da Unidade Escolar 

 

 

 

 

B – PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

IDENTIFICAÇÃO: EE PROF DR JOÃO CHIARINI 
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Rua: Jordão Martins, 280 

Bairro: Vila Fátima 

 

CURSO OFERECIDOS: Ensino Fundamental - Ciclo II (Regular) 

                              Ensino Médio(Regular) 

 

 

PÚBLICO ALVO:  Alunos do Ensino Fundamental (Regular) Ciclo II 

                                  Alunos do Ensino Médio (Regular) 

 

 

EQUIPE DE TRABALHO: Direção 

                                            Vice-Direção 

                                            Coordenação 

                                             Funcionários 

                                             Professores 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO : 

 

METODOLOGIA: 

 

METAS: 

 

AVALIAÇÃO: 

 Coordenadores favor colocar o projeto da profª Valkiria português- Ens Fund . e médio 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

120 

 

 

C) É verificada a atuação de órgãos colegiados, expressando comprometimento, iniciativa e forte 

colaboração voltada para a melhoria da aprendizagem dos alunos? 

 

O grêmio estudantil é bastante atuante em muitas ações desenvolvidas pelo colegiado, sendo que 

passa por uma nova eleição a cada ano. Seus integrantes são reavaliados pelos alunos e novas chapas 

são formadas a fim de concorrerem a novas eleições. A cada ano nos deparamos com equipes e idéias 

novas, suas propostas devem favorecer o cotidiano escolar e também são divulgados a todos da 

comunidade. Expressa comprometimento, iniciativa, e forte colaboração voltada para a melhoria da 

aprendizagem escolar. Nas reuniões periódicas com a equipe é preciso analisar as propostas 

minuciosamente para que todos os períodos sejam contemplados com as mesmas idéias ou por meio 

de ajustes em relação à idade, horário, etc.. É sentida a preocupação com toda a escola, e com os 

alunos. A escola promove o seu reconhecimento perante os alunos e as idéias e queixas dos demais 

são reportadas para o Grêmio, os quais serão os responsáveis por buscar meios para solucionar o 

problema. Percebemos que este trabalho agiliza e flui de maneira democrática, há uma autonomia 

direcionada juntamente com a equipe gestora. 

A escola também conta com um Conselho de Escola e uma APM, que além do Grêmio Estudantil, são 

bastante atuantes, que colaboram com a escola em todos os sentidos, comparecendo às reuniões 

ordinárias e extraordinárias, quando necessário, com o propósito de, respeitando os princípios e 

diretrizes da política educacional, atuar junto à melhoria do ensino, consultando e deliberando junto às 

questões pedagógicas, contribuindo para uma maior aproximação com a comunidade, nossa grande 

meta para os próximos anos é aproximar ainda mais esses colegiados.. 

 

Ata do grêmio 
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D) São realizados o planejamento e a avaliação das práticas educacionais, de forma participativa, 

organizada e sistemática envolvendo órgãos colegiados, professores, funcionários, pais e alunos. 

 

Visto que a Escola é um espaço de aprendizado a todos os segmentos e colegiados pertencentes a ela. 

Qualquer decisão que venha a interferir no processo educacional é tomada de forma democrática 
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como o papel do professor coordenador pedagógico, o qual apresenta função de importância ímpar na 

escola, sem o qual seria extremamente difícil relacionar funções administrativas e pedagógicas. As 

relações professor-aluno, professor-gestor, aluno-gestor, alunos-demais funcionários e outras relações 

existentes na escola é permeada pela figura do professor coordenador e a aprovação de seu trabalho, 

juntamente com sua permanência na escola é decidida entre todos os segmentos, sendo o Conselho de 

Escola, o órgão Colegiado mais indicado para tal função, a partir do qual ele vai fazer o trânsito para a 

autonomia da instituição de ensino, de forma democrática e soberana. 

 

De acordo com a recente Resolução 44 de 07/07/2011 que vem tratar sobre (calendário escolar), que é 

outro item de extrema importância que cabe ao Conselho de Escola decidir é a respeito do calendário 

do ano letivo. Visto que em particular foi necessário fazer algumas modificações por conta de 

decretos (Ponto Facultativo), conseqüentemente, essas alterações são necessárias para que haja o 

cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos, de modo que não traga prejuízos na aprendizagem dos 

alunos.  Enfim, as decisões importantes são tomadas de forma democrática e com a participação de 

todos. 

 

 

 

 

 

Refazer ata do conselho de escola, ou seja, tirar outra xerox 
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E) São Promovidas parcerias com entidades, empresas, profissionais, instituições diversas, visando à 

melhoria da gestão escolar, ao enriquecimento do currículo escolar e à aprendizagem dos alunos. 
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É sabido que é de responsabilidade tanto do estado, como das famílias e da sociedade como um todo, 

o compromisso com a qualidade da educação, portanto, desde o planejamento já tomamos o cuidado 

de incluir em nossas atividades escolares os projetos e as parcerias que algumas empresas nos 

oferecem, pois alguns projetos que elas desenvolvem estão diretamente ligados ao currículo da escola, 

os quais enriquecem o aprendizado de nossos alunos, as experiências de nossos educadores em seu 

cotidiano. Um dos Projetos da Empresa Arcelor Mittal, situada em nossa comunidade relaciona-se à 

preservação do meio ambiente, dando início em 2011, tivemos o projeto”Lugar de lixo é no lixo”, que 

se desenvolve da seguinte maneira: 

Desde o inicio do ano estamos trabalhando a conscientização dos nossos alunos quanto à importância 

da RECICLAGEM de materiais e a coleta" SELETIVA DO LIXO". Com esta reciclagem 

confeccionaram diversos objetos exposto na escola. 

 Os alunos aprenderam através de oficinas, gincanas e brincadeiras, como se reciclam e se reutilizam 

vários tipos de materiais como metais, plásticos, vidros e porque isso é de suma importância para o 

meio ambiente. A avaliação do aprendizado pode-se perceber através de trabalhos que foram 

apresentados pelos alunos ao final dos encontros, ocasião em que apresentaram: Construção de 

artesanato com materiais recicláveis, poesias e textos variados, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

FOTO PLANTA ALESSANDRA 
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E.E. “Prof. Dr. João Chiarini” 

 

Plano de ação 2011 

 

Tendo em vista os objetivos desta instituição na melhora da aprendizagem de seus alunos, as 

dificuldades apresentadas tanto nos instrumentos de avaliação internos quanto nos externos e, estando 

cientes da necessidade de estabelecer parâmetros para a busca da superação destes desafios, propomos 

este plano de ação.  

Assim, a finalidade deste plano passa pelo diagnóstico dos pontos críticos, a triagem dos objetivos e a 

construção de ações a serem desenvolvidas para atingir os fins esperados. Neste ínterim 

compreendemos que a atuação de todos os setores da comunidade escolar são importantes, tanto na 

construção quanto na execução do plano, desta forma, ao procedermos a elaboração, levamos o tema 

das dificuldades da escola para a discussão com todos os envolvidos: gestores, professores, 

funcionários, pais e alunos. 

A partir desta consulta, compilamos as informações e desenvolvemos o plano aqui apresentado, 

organizado em três partes: Diagnóstico, Metas e Ações. 

 

Diagnóstico: 

 

Para melhor compreendermos os problemas que afetam o desempenho da escola em atingir seus 

objetivos consideramos pertinente proceder um processo de diagnóstico. Este foi subdividido em três 

frentes: Reuniões com os professores e equipe gestora; Consulta da comunidade por meio de 

questionários abertos e levantamento de índices estatísticos. 
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Na primeira frente , por meio dos HTPCs e da reunião semanal da Equipe Gestora abrimos um debate 

sobre quais são os principais problemas enfrentados em sala de aula e na organização da escola, assim 

como as raízes destes problemas. Com isso levantamos os problemas listados abaixo: 

Falta de empenho dos alunos para com a sua aprendizagem; 

Acumulo de deficiências de aprendizagem nas séries de fim de ciclo e no Ensino Médio; 

Cultura de desvalorização da escola frente a instituições de ensino técnico e a ocupação profissional; 

Falta de cobrança da família em relação as atividades escolares dos alunos; 

Inadequação metodológica de alguns professores em relação ao conteúdo/sala; 

Propagação entre os alunos de uma cultura materialista e imediatista, calcada na busca dos maiores 

lucros pelo menor empenho. 

Já na segunda frente, elaboramos um questionário simplificado para que todos pudessem basicamente 

avaliar as ações empreendidas pela escola no primeiro semestre, apontar as maiores dificuldades e 

propor ações para superar essas dificuldades. Com relação aos alunos, foi aplicada uma amostragem 

de 20%, não houve seleção de alunos, a participação foi voluntaria. 

Com esses questionários em mãos, construímos três gráficos, sendo dois de diagnóstico e um de 

sugestões de ações. O primeiro abaixo mostra os principais problemas da escola:  
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A analise do grafico acima deixa claro que, na percepção dos alunos e funcionários, os maiores 

problemas da escola estão relacionados ao comportamento inadequado dos alunos, com destaque para 

os itens: indisciplina dos alunos, bullyng e falta de comprometimento dos alunos. No entanto, outros 

itens chamam atenção, como os relacionados a gestão da escola, como: falta de organização, falta de 

punição e má conservação do ambiente. Além disso, tem os itens relacionados ao corpo docente: falta 

de autoridade dos professores, e professores que não ensinam ou são faltosos.  

No segundo gráfico, estão relacionadas as ações desenvolvidas no corrente ano letivo que surtiram 

efeito positivo: 

Neste aspecto destacam-se ações 

promovidas pela equipe gestora, com 

destaque para o Provão Bimestral, as 

Reformas e a sala de Multimídia. Outro 

ponto que tomou relevo foram as ações 

envolvendo o professor Mediador,  e seus 

projetos, como o intervalo interativo e o 

Projeto basquete. 

 Ainda no âmbito do diagnóstico da 

situação da escola, lançamos mão dos dados 

sobre o desempenho dos alunos no 1º e 2º 

bimestres. Como uma análise mais 

detalhada de cada série seria muito extensa 

para este plano, discutiremos apenas a 

síntese dos resultados das séries finais do Ensino Fundamental e Médio, ou seja, o 9º e o 3º anos 

respectivamente: 
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Analisando os gráficos acima, o que salta aos olhos é o problema do aumento da quantidade de alunos 

faltosos, que ocorre no 9º ano, mas que atinge um nível crítico no 3º, principalmente nas duas classes 

do período noturno. 

Já no que tange ao desempenho, apesar de todas as médias por área serem acima de 5, nenhuma chega 

a 7. Em relação aos 9º anos, preocupa a queda no desempenho nas áreas de Ciências da Natureza e 

Códigos e linguagens, além do baixo patamar em Matemática. Já os 3ºs, apesar de terem melhorado 

em três áreas, tiveram um retrocesso em Ciências Humanas, especialmente o 3º da Manhã. 
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Com tudo isso, temos um panorama geral das dificuldades da escola, que podem ser sintetizados nos 

itens a seguir: 

Falta de empenho e comprometimento por parte dos alunos, que levam a indisciplina e ao excesso de 

faltas; 

Inadequação metodológica de alguns professores, que contribui para o mau desempenho dos alunos; 

Problemas com a organização e a conservação da escola, que dificulta as atividades dos alunos e 

docentes; 

Acúmulo de deficiências de aprendizagem, sobretudo nas habilidades de leitura e escrita em diversas 

linguagens, que entrava o desenvolvimento de conteúdos em todas as disciplinas. 

Pequena participação dos pais na vida escolar dos alunos, o que agrava os problemas do 

comprometimento e da indisciplina. 

 

Metas: 

 

A partir do diagnóstico aqui apresentado, definimos as seguintes metas para o ano letivo de 2011:  

 

Minimizar para os níveis de aluno com analfabetismo funcional e dificuldade com abstração e 

raciocínio lógico. 

Redução de 30% na quantidade de ocorrências. 

Ampliação da presença dos pais. 

Melhora de 20% nas médias por área em todas as salas. 

Resultados do provão com média acima de 5 para 80% das salas. 

Redução do número de alunos com  excesso de faltas em 50 % dos níveis do 2º Bimestre 

Solução dos problemas relacionados a adequação, organização e conservação do espaço escolar. 

 

Ações 
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Feito o diagnóstico e traçadas as metas, partimos para a definição das ações a serem desenvolvidas 

pela escola para atingir seus objetivos. 

Neste sentido, e para deixar mais claro as 

atribuições de cada setor da comunidade 

escolar, definimos três eixos de atuação: 

1. Envolvimento dos alunos no processo de 

ensino aprendizagem 

2. Desenvolvimento das competências da 

leitura e escrita em diferentes linguagens  

3. Participação da comunidade como 

parceira nas ações e metas da escola 

 

Para definir as ações do 1º eixo, lançamos 

mão das sugestões dos próprios alunos para 

a melhoria da escola, sintetizadas no 

gráfico acima. Além dos dois itens que 

mais se destacam, um relacionado a 

compre de materiais e outro relacionado a 

necessidade de mais projetos diferenciados, outros indicam a necessidade de adequação metodológica 

dos professores, como : aulas diversificadas, cobrar mais os professores e preparação para o ENEM. 

Além disso, há sugestões que poderiam ser atendidas pela Equipe Gestora, como a diversificação da 

merenda e a cobrança do uniforme. Assim definimos as ações para cada eixo de atuação. 

 

Ações do 1º eixo: 

 

Aumento da atuação do Grêmio estudantil como um meio de tornar o espaço escolar mais receptivo e 

educativo para os alunos. Dentre estas ações destacam-se: a manutenção de um jornal da escola; uma 

rádio tanto para o horário de aulas quanto para os intervalos; a promoção de eventos culturais, tais 

como o show de talentos e a festa da primavera. 
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Estimular os professores a diversificar as metodologias de ensino através da elaboração conjunta de 

planos de aula mensais no 1ª HTPC do mês, conforme modelo anexo a este plano. 

Manutenção e ampliação das ações do professor mediador no sentido de conscientizar os alunos sobre 

a importância das atividades escolares e prevenção de conflitos. 

Ampliar a presença da Coordenação na sala de aula, para dar apoio aos professores ou para os alunos. 

Obter junto a Prefeitura um serviço de ônibus escolar para os alunos do noturno que moram nos 

Bairros Bosques do Lenheiro, Mario Dedini e adjacências como um meio de diminuir a evasão destes 

alunos. 

Promoção de um fórum coletivo para discutir os problemas e os objetivos da instituição, conduzindo 

por meio da gestão participativa ao comprometimento de todos os envolvidos. 

 

Ações do 2º Eixo: 

 

Desenvolver um projeto interdisciplinar voltado especificamente ao desenvolvimento das habilidades 

de leitura, escrita e interpretação em diversas linguagens, sejam elas textual, gráfica ou cartográfica. 

Fortalecer o projeto “Hora da Leitura”, que oferece livros, revistas e gibis para os alunos lerem 

durante o intervalo. 

Orientar as professoras a incluírem em seus planos de aula atividades voltadas para o 

desenvolvimento destas habilidades. 

Orientar os professores do reforço para que foquem suas aulas na superação das deficiências. 

 

Ações do 3º Eixo: 

 

Promover eventos Culturais abertos a comunidade para passar a imagem de uma escola acessível e 

incentivar a participação em suas atividades. 

Intensificar o contato com os pais de alunos com problemas de indisciplina ou evasão por meio de 

comunicados e convocações; 

Convidar os responsáveis para participar das premiações por mérito dos alunos com melhores médias 

e aluno-revelação do bimestre. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

133 

 

Realizar as reuniões de pais aos sábados para facilitar a vinda dos responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Modelo de plano de Ensino Mensal 

 

Plano de Ensino do Mês de  _______________ 

 

Disciplina:_______________    Professor(a)___________________________ 

Série:EF(5ª)(6ª)(7ª)(8ª) EM(1ª)(2ª)(3ª)      Quantidade de aulas no Mês: (4) (8) (12) (16) (20) 

 

Conteúdo a ser trabalhado: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________ 

Descrição do(s) Método(s): 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________ 

Procedimentos de Avaliação e Recuperação: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________ 

Cronograma aula-a-aula 

Aula 1:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 2:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 3:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 4:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Aula 5:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 6:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 7:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 8:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 9:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 10:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Cronograma aula-a-aula 

Aula 11:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 12:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 13:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 14:  
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Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 15:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 16:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 17:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 18:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 19:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aula 20:  

Tema:_________________Atividades___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

A) São atualizados, continuamente, o currículo escolar e sua implementação, tendo como referência 

as DCNs, e o Currículo Oficial, bem como a evolução da sociedade, ciência, tecnologia e cultura? 

O currículo que dá conteúdo e sentido à escola precisa levar em conta muitos elementos. Visto que, os 

alunos da escola enfrenta graves problemas por não ter o domínio básico e instrumental da língua, 

principalmente escrita (leitura; produção e interpretação), são competências que precisariam ser 

adquiridas no decorrer do Ensino Fundamental. A primeira providência da escola deve ser 

providenciar um diagnóstico criterioso daquilo que o aluno sabe e do que não sabe, visando a um 

saber lingüístico e literário amplo, tendo a comunicação como base, pois a linguagem é que move 

outros aprendizados. 

Temos como foco o desenvolvimento e a sistematização da linguagem interiorizada pelo aluno, 

incentivando sua verbalização e o domínio de outras linguagens, utilizados pelas diferentes esferas 

sociais, os professores buscam fazer leituras constantes, como também a atualização do Currículo 

Oficial e a implementação das DCNs, levando-se em consideração a evolução da sociedade, na 

questão da tecnologia; da ciência; da cultura e das práticas sociais. 

Outro elemento bastante relevante é pensarmos o conteúdo e a realidade da escola enquanto que uma 

complexidade de diversidade cultural, das suas dimensões sociais, econômicas e políticas. Assim, o 

trabalho realizado junto aos alunos passa por uma relação de interdisciplinaridade em que as três áreas 

comungam de um mesmo envolvimento educacional e buscam permear suas disciplinas através das 

várias formas de linguagem, as quais são fundamentais ao aprendizado do aluno e do próprio 

professor, já que a escola é um espaço de aprendizagens que alcança a todos os envolvidos. 
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B) São identificados, ao longo do ano letivo, os resultados e as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos e são desenvolvidas ações pedagógicas, tendo por objetivo a melhoria continua do rendimento 

e sucesso escolar? 

 

A escola realiza junto aos alunos que apresentam dificuldades o encaminhamento para o “Projeto 

Recuperação/Reforço, o que também é oferecido em sala de aula, num acompanhamento 

concomitante junto ao professor da classe. 

APRENDIZAGEM 

 

Partimos do princípio onde a prioridade é o que o aluno aprende e não somente o que o professor 

ensina. Buscamos fazer com que o conteúdo tenha relação com a vida do aluno, assim o êxito dos 

alunos serão maiores, desta forma o currículo deve ser contextualizado. O professor tem um papel 

fundamental em relação a algumas condutas tais como: identificação; indagação; explicitação no 

objeto manipulado, como também nas possibilidades oferecidas por toda construção realizada, seja ela 

individual ou coletiva.  

A ajuda dos colegas é muito importante entre o nível das tarefas realizadas como a ajuda outros, e o  

nível das tarefas  que podem ser realizadas com uma atividade independente. Esse vínculo entre a 

interação social por um lado e a aprendizagem e o desenvolvimento por outro, fica considerada a mais 

importante do desenvolvimento do psiquismo humano segundo Vygotisk.  

Estamos procurando também assegurar a realização de aprendizagens significativas sendo elas: fator 

de conceito; de procedimentos e de atitudes. A vista de tudo isto é para que a aprendizagem seja 

significativa, e daí devemos cumprir com duas condições. A 1ª é que o conteúdo deve ser 

potencialmente significativo com elementos pertinentes e relacionáveis. A  2ª é que o aluno deve ter 

uma atitude favorável para aprender significamente, isto é, elevar sua auto estima e mantê-lo 

motivado para relacionar o que aprende com o que já sabe. Estamos ressaltando a importância do 

processo de construção no contexto de relação e comunicação interpessoal que é intrínseco no ato de 

ensinar, visto que o professor é um guia e um mediador ao mesmo tempo.  
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Ao longo do ano letivo vão sendo detectados os resultados e as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos através do trabalho diário do professor e também em Conselhos de Classe/Série, ocasião em 

que temos uma visão mais ampla dessas dificuldades. É aí que percebemos se as dificuldades são 

isoladas ou fazem parte de um "problema" de aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento.  

 

Com o “Projeto Leitura/Escrita”, estamos conseguindo aproximar mais nossos alunos da leitura e da 

escrita e estamos conseguindo sanar problemas graves de alfabetização que os alunos advindos do 

Ciclo I trazem consigo e, dificuldades que vão surgindo no decorrer do percurso.   

Nas reuniões bimestrais quando são apresentados aos pais, que seus filhos tiveram progressos em 

relação à aprendizagem, os familiares passam a ser parceiros da escola, ficam satisfeitos com os 

resultados e ficam mais confiantes no trabalho que a escola vem desenvolvendo. Esse é o ponto de 

partida para o trabalho colaborativo, para a formação de uma “comunidade aprendente”, nova 

terminologia para os ideais educativos. Buscamos ações como a construção coletiva que por meio da 

reflexão e das práticas compartilhadas resultam em situações de aprendizagem que fazem da escola a 

chave para o sucesso. Nós da equipe gestão, fazemos o papel de agentes formadores, aplicando com 

os professores tudo aquilo que recomendam a eles que apliquem com os nossos alunos. 

 

C) É claramente manifestado o comprometimento dos professores com a aprendizagem dos alunos, 

pela articulação com as famílias e a comunidade e entre seu plano de trabalho e o projeto pedagógico? 

 

Estamos buscando ações como à construção coletiva do plano de aula, a escola vem buscando 

promover um ensino de qualidade para todos, e através da avaliação temos os indicadores positivos ou 

não, ter parâmetros que irá apontar onde precisamos investir mais e onde podemos caminhar com 

segurança.  

 

Haja visto, que os conteúdos dos planos de ensino são flexíveis e sempre que necessários são revistos 

e reformulados de modo que atenda as nossas necessidades. 
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Temos um número significativo de alunos nesta situação, alguns desta unidade escolar e outros vindos 

de outras instituições escolares. Percebe-se grande dificuldade por parte dos alunos em conciliar os 

conteúdos da série atual com as do ano anterior, seja por motivos particulares, seja por não ter 

alcançado conteúdo suficiente para desenvolver sua aprendizagem.  

 

Dessa forma criamos situações como estudos orientados pelos próprios professores da escola para 

auxiliá-los em seus estudos. Neste contexto, a capacidade de aprender terá de ser trabalhada não 

apenas com os alunos, mas na própria escola, enquanto instituição educativa, tanto as instituições 

quanto os docentes terão de aprender continuadamente. 

 

 

 

 

 

D) São realizadas inovações e projetos e melhoria da prática pedagógica da escola, que resultem ria 

elevação da auto-estima e ria formação integral dos alunos? 

 

Elevar a auto-estima do aluno é uma das prioridades em nossa escola, que através do jornal mensal 

"Jornal JOCA (João Chiarini Atualidades)", valoriza todos os trabalhos realizados por ele durante o 

bimestre e oportuniza a comunicada em conhecê-los. Neste contexto de informação, criou-se o quadro 

“ALUNO-DESTAQUE”, onde o aluno é valorizado em seu desempenho escolar e/ou em outras 

atividades que exerce em instituições de que ele participa também corno educando. 

 

Deste modo, a escola está incentivando-o a estudar com entusiasmo e a gostar de participar de outras 

atividades fora da escola que também contribuem para seu enriquecimento como cidadão. Neste 

quadro o aluno tem a sua imagem e o reconhecimento de seu esforço, publicado no jornal, sendo que 

é distribuído dentro e fora da escola, para a comunidade e seu entorno, não havendo custo para os 

leitores, pois buscamos parcerias junto às empresas localizadas no bairro. 
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Vimos este projeto como algo maior que a informação, dando lugar a pesquisa, ao conhecimento, a 

divulgação, formando desta forma uma rede de  elementos que mobilizam não só os agentes 

escolares, como também a comunidade. 

 

 

 

Colar o jornal JOCA 
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E) É realizado na escola o processo pedagógico, considerando os princípios de inclusão, as 

necessidades diferenciadas e/ou especiais dos alunos? 

 

No momento não temos alunos que apresentam deficiências físicas e/ou, mentais, ou seja, portadores 

de necessidades especiais. No entanto, esta Unidade Escolar Dr. João Chiarini a inclusão social de 

alunos é vivenciada a cada dia letivo, independentemente de cor, raça, etnia, religião, já que nela, os 

alunos encontram facilidades de acesso, meios que possibilitam seu pleno desenvolvimento intelectual 

e profissional. Enquanto que a equipe gestora, professores, e funcionários, se manifestam com 

atitudes e com práticas que atendam a todos sem distinção. 

Na escola esses alunos encontram um ambiente acolhedor, com facilidade, que proporciona desde o 

acesso à sala de aula e meios para a realização de avaliações que respeitam suas necessidades, 

integrando-os com os demais colegas de classe, estimulada pelos professores e toda equipe escolar.  

Tivemos experiências com Instituições que atendem só os alunos com deficiência intelectual como o 

“Projeto Crescer”, em que foram convidados a participar juntamente com os nossos alunos 

considerados normais, em uma atividade em que todos promoveram uma passeata no entorno da 

escola prestando esclarecimentos e conscientizando as pessoas a questão do “Combate a Dengue”. 

 Essa parceria ficou mais que evidente que dentre os fatores preponderantes que compõem o processo 

ensino-aprendizagem, o espaço compartilhado com os diferentes, foi determinante para que os 

objetivos pedagógicos fossem alcançados, bem como, a inclusão ocorresse de forma respeitosa e 

amigável. 

Colar foto Projeto Dengue com os especiais (Passeata) 
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Parei aqui 

 

4- GESTÃO DE PESSOAS 
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A) São promovidas na escola ações de formação continuada e em serviço para o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, bem como para elevar a motivação e auto- estima dos 

profissionais , tendo em vista a melhoria do atendimento as necessidades escolares cotidianas? 

A formação dos professores tem sido foco de diversos, estudos e pesquisas, tendo em vista sua 

importância para a qualidade do processo educativo. Sabemos que não basta dotar a escola de 

recursos tecnológicos, materiais pedagógicos sofisticados e modernos, ou ensinar dinâmicas 

interativas -e técnicas de trabalho individual, em grupo, etc... para resolver as questões relacionadas 

ao desempenho do aluno nessa ou naquela área. Está superado o antigo modelo de formação como: 

"treinamento" ou mesmo "reciclagem" que concebia o professor como mero reprodutor de receitas 

prontas ou executor de instruções e técnicas, sem lhe oferecer estímulos para reflexão. 

Hoje há um consenso de que é necessário formar professares capazes de atuar e de recriar ambientes 

de aprendizagem. E isso significa formar professores críticos, reflexivos e autônomos, que se 

disponham a buscar novas possibilidades novas compreensões, contribuindo para o processo de 

melhoria da qualidade do ensino. 

O Programa de formação continuada oferecida ao professor vem dando suportes e embasamentos 

muito importantes aos professores, principalmente aos do Ensino Médio, que passaram a ganhar 

oportunidades de atualizarem seus  

 

 

 

 

conhecimentos e de utilizarem-nos no seu dia-a-dia na sala de aula. Sentimos que nossos professores 

(principalmente os mais tradicionais) estão se adequando a cada dia mais as novas concepções 

pedagógicas através dos estudos fornecidos pelo Ensino Médio em Rede realizado nos Horários de 

Trabalho de Professor Coletora. 
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1ª atividade 

SÍNTESE: 0 QUE A SUA DISCIPLINA CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO DO ALUNO NO 

ENSINO MÉDIO 

Importância da Química: 

A importância esta relacionada com o papel do homem na preservação ambiental, mostrando os 

benefícios que na ciência pode trazer. 

Exemplo: Descoberta de novos remédios. E ao mesmo tempo alertando aos alunos os cuidados que se 

deve ter com o mau uso da química. 

Exemplo: DROGAS. 

0 que diferencia um aspecto do outro são as questões éticas e a responsabilidade de cada um. 

 

 

 

 

Importância da Ciência 

A Ciência é um conjunto de conhecimento organizado. 
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Descoberta ! talvez esta seja uma das necessidades mais emergentes do pré-adolescentes. Descobrir o 

contexto social no qual esta inserido, descobrir fatos novos e justificativas para o que já é de seu 

conhecimento 

 

Importância da Biologia: 

Nós somos vida e por tanto Biologia significa o estudo da vida, temos que conhecer melhor o nosso 

mundo interior e exterior que faz parte total do desenvolvimento e da evolução de todos os seres que 

habitam este planeta em que vivemos. 

Sendo que todos os seres têm seu papel para desenvolver sua própria função, e com isso, devemos 

aprender a respeitar cada um deste, no seu limite e no seu espaço. 

 

Importância da Matemática: 

A compreensão da Matemática e essencial para o cidadão agir como consumidor prudente ou tomar 

decisões em sua vida pessoal e profissional. 

A matemática no ensino médio, tem um valor formativo, que ajuda a estruturar o pensamento e o 

raciocínio dedutivo, porem, também desempenha um papel instrumental, pois é uma ferramenta que 

serve para a vida cotidiana e para muitas tarefas especificas em quase todas as atividades humanas. 

0 aluno deve "ver" a Matemática como um conjunto de técnicas e estratégias a serem usadas como 

atividade profissional adequando-se no momento oportuno. 

 

Importância da Física: 

A Física esta presente em quase todos os momentos de nossa vida. 

Física é a ciência que estuda a natureza. Muitos conceitos estudados na Química, Matemática, 

Biologia, e em várias outras ciências do conhecimento são necessários e importantes para uma melhor 

compreensão da Física. 

Novos fenômenos naturais que vão sendo descobertos e também, os conhecimentos referentes a um 

novo mundo que vem sendo criado pelo Homem ampliam cada vez mais o campo da física, tomando 

novas vidas profundamente envolvidas por elas. 
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2ª atividade 

 

VIVENCIA FORMATIVA 3 - Área de Ciências da Natureza e matemática e suas tecnologias  

1º  Conceitos e temas em comum. 

 Temas: 

 

Energia, Transformações e conservação de alimentos. Qualidade de vida das populações, interação 

entre os seres vivos. Universo, Terra e Vida. 

Conceitos: Todo alunos deve ter um estudo amplo. 0 conhecimento é globalizado. No futuro tudo será 

útil, deve haver relação teoria vezes pratica. 

 

2º - Métodos e procedimentos em comum,. 

 

Temáticas Situação de aprendizagem que propiciam desenvolvimento de modos de pensar e agir 

como a inferência, a dedução, a generalização o levantamento de hipóteses, a analise, a síntese, a 

tomada de decisão, resolução de problemas e etc. 

 

3º  - Gênero do discursos e linguagem em comum: 
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Gênero do discurso- Relatórios, artigos e opinião, verbetes, protocolos 

 

Diferente linguagem: Gráficos, tabelas, símbolos e códigos. 

3ª ATIVIDADE 

 

NOME DO PROF. :  Prof. RITA MARTINS 

NOME DO COORDENADOR Prof. SANDRA DANTAS DE ALMEIDA PAVAN 

AREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

M PÚBLICO ALVO ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MPEDIO (1,2 e 3 ANO) 

 

I. Aspectos dinâmicos (Ias transformações químicas, físicas, biológicas e  

Matemáticas 

 

li. Dissemir a importância (ia nutrição saudável e a sua relação com as transformações que ocorrem 

no meio 

 

III.  Grupos com até quatro alunos 

 

IV. Revista veja (n. mês maio), artigo de jornais e internet. 

 

V. Estímulo de debate em sala de aula de forma a tornar os alunos multiplicadores, das informações 

obtidas, em suas casas. 

 

VI. Aulas expositivas com ênfase, em cada área e leituras complementares dos materiais didáticos. 

Cada aluno participante do grupo deverá investigar quais são os alimentos de maior consumo em suas 

casas, na sequência deverá ser realizado em grupo um reflexão se a alimentação está sendo feita de 

forma saudável, bem como, um levantamento de custo dos alimentos. 
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VII. Os resultados deverão ser, apresentados em papel almaço contendo os nomes dos alunos 

integrantes do grupo cartazes, tabelas, gráficos, mapas  conceituais, símbolos e códigos. 

 

VIII. A avaliação levará em consideração: participação dos alunos lias atividades proposta, 

apresentação de seminários e relatório de conclusão dos trabalhos. 

IX. A intervenção será pautada em: 

a-) Direcionamento de questões pertinentes ao debate 

- alimentos orgânicos 

- aditivos alimentares e análise de rótulos 

- alimentos transgênicos x agrotóxicos 

b-) Abordagem do conteúdo estritamente relacionado a temática  

contemplando cada área. 

 

Questões ORIENTADORAS 

 

1-) COMO ESTÁ SENDO FEITA A ARTICULAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS? 

 

R: através de experimentação nos horários de HTPC 

 

2-) O QUE HÁ DE COMUM ENTRE AS DISCIPLINAS 

 

R: Energia e levantamento de hipóteses 
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3-) QUAIS AS ESPECIFICIDADES DE CADA UMA ? 

 

R: Químicos - Elementos químico-, que estão diretamente relacionadas rios alimentos PH dos 

alimentos, aditivos alimentares e agrotóxicos 

Biologia - obtenção de energia através das células 

Física -Termoquímica (estudo das calorias obtidas nos alimentos) 

Matemática -- Levantamento de custo direcionada para cada tipo de alimentação 

Comparar Custo de alimentos orgânicos .  construção de tabelas  informativas / gráficos de consumo 

por tipo de alimentos 

 

 

4-) O TRABALHO DESENVOLVIDO POR ESSES PROF 1 SSORLS 1 PODE SER 

CONSIDERADO INTERDISCIPLINAR? POR QUÊ? 

 

R: Sim é interdisciplinar, pois abrange diversas áreas havendo uma socialização de resultados através 

de um raciocínio lógico estabelecendo o propósito,, geral que é a formação dos alunos rio contexto 

sócio cultural. 

 

5-) QUE CONTRIBUIÇÕES ESSE, TIPO DE TRABALHO PODE TRAZER  A FORMAÇÃO DOS 

ALUNOS ? 

 R: Despertar a consciência dos benefícios e malefícios que a alimentação pode proporcionar 

tornando-a aptos a escolher um tipo de alimentação saudável. 

 

6-) O QUE ACHAM DESSAS QUESTõES?  

Nós professores achamos que: (leve, haver uma aprendizagem significativa, onde a problematização e 

construção de conceitos não sejam apenas apresentados e sim construídos, usando a mesma estratégia, 

onde os alunos possam chegar a uni resultado e aplicá-lo no seu dia a dia ou seja numa Transposição 

Didática 
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A avaliação será pautada na devolução, (lesse conteúdo através de um processo global de 

aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) É promovida, regularmente, a integração entre os profissionais da escola, pais e alunos, visando a 

articulação de suas ações a unidade de propósitos e de concepção educacional? 

Nossa escola sempre busca a integração de toda a comunidade escolar, principalmente no que se 

refere a ações educacionais, algumas dessas ações destacamos aqui: 

Projeto Comunidade Ativa e as "Coisas de Nossa Comunidade” 

Este projeto tinha COMO um dos objetivos estimular nossos alunos a realizarem um trabalho em que 

procurassem usar todos os recursos tecnológicos que estivessem ao seu alcance, e o produto final do 

trabalho seria divulgá-lo na Internet, que também é um recurso ao alcance de todos de nossa 

comunidade, já que nossa escola o oferece. 

Outro objetivo era o incentivo ao Protagonismo Juvenil, por isso, sobre o trabalho proposto aos alunos 

das 8ª séries tinham que escolher pesquisar algo sobre sua comunidade que eles realmente achassem 

importante e o porquê desta importância. Depois de alguns debates chegaram à conclusão de que na 
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comunidade havia muitos projetos sociais, empresas c, pessoas que faziam trabalhos voluntários 

voltados à formação social e cultural de jovens, crianças e adultos. Para essa pesquisa dividiram-se 

em grupos com a ajuda e orientação dos professores, que trabalharam de forma interdisciplinar (cada 

disciplina orientava algum aspecto de, como desenvolver o trabalho, já que teriam que visitar e 

entrevistar instituições educacionais, empresas e pessoas). Essa orientação foi desde o roteiro de uma 

entrevista, elaboração de textos jornalísticos, levantamentos estatísticos até normas de etiqueta e 

postura. 

 

 

 

 

 

Pode-se dizer que foi um trabalho muito alem das expectativas tanto para alunos e professores como 

para a Comunidade que participou de forma direta e indireta do projeto, pois em muitas instituições 

visitadas sempre se encontrava um pai, Ou irmão, ou vizinho que trabalha ou participava de algum 

projeto desenvolvido na comunidade. As instituições as quais nos referimos foram creches, escolinhas 

de futebol, obras assistenciais como a Pastoral da Criança, Empresa Belgo Mineira, Escola 

Profissionalizante - SENAI e outras- Hoje, um dos resultados deste trabalho se encontra no site: 

"www.educarde.or.br", link "As coisas Boas de Nossa Terra - o Educarede é uma organização que 

trabalha em parceria com a Secretaria 'Estadual da Educação, o qual norteou as escolas para a 

divulgação dos trabalhos pela Internet. 

A escola também interage com a comunidade escolar convidando alunos e pais para participarem de 

PALESTRAS EDUCATIVAS, realizadas pela empresa Belgo Mineira mensalmente, sobre diversos 

temas, como, saúde da Mulher, a relação entre Pais e Filhos, Drogas, Cidadania e outros. Essas 

palestras acontecem às vezes nas dependências de nossa escola e no centro Comunitário do Bairro, 

que também nos ajuda muito em muitas atividades aqui realizadas. 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) São promovidas dinâmicas e ações para desenvolver equipes e lideranças, mediar conflitos e 

favorecer a organização dos segmentos escolares, em um clima de compromisso ético e solidário? 

A escola conta com um grupo de professores muito envolvidos nos trabalhos que tenham 

preocupações com a formação do aluno no que concerne seu relacionamento social, e como tal investe 

na formação de grupos de alunos, cujos comportamentos buscam mostrar líderes, mediadores de 

conflitos, sempre com muito sentimento de humanidade, ética e solidariedade. Esses alunos, 

instigados, não só por esses professores, mas também pela secretária da escola e pelos gestores, têm 

mostrado suas façanhas: 

a). editam, já pelo segundo ano, um jornal escolar que envolve alunos de séries variadas em sua 

elaboração, cuja publicação das atividades desenvolvidas pela comunidade escolar demonstra 

reconhecimento incentivo e promoção do aluno 

b). promovem anualmente, a Testa da Criança" com apresentações cuIturais diversas e farta 

distribuição de doces e bolo custeados pela equipe docente, funcionários e direção, ocasião em que 

São colocados em prática exemplos de confraternização e amizade; 

c). organizam apresentações de peças teatrais escritas, produzidas e dirigidas por alunos de séries 

diferentes, num perfeito entendimento entre todos, com temas voltados sempre para assuntos que 

traduzam solidariedade, ética e parceria, encenadas inclusive em creches e centros comunitários dos 

bairros vizinhos da escola 

d)  colocam em Liso o forno e equipamentos da "Padaria Artesanal" doados pelo fundo de 

solidariedade do governo do Estado de São Paulo em conformidade com o objetivo proposto que é a 
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multiplicação do ensino da técnica de preparo de pães e similares em sua forma artesanal com intuito 

de formar futuros profissionais da área, economia e melhor alimentação no lar e como fonte de renda 

 

para aqueles que se proponham a trabalhar com a venda dos produtos feitos por eles mesmos, obtendo 

um ótimo acolhimento dos alunos e comunidade em geral. 

 

e). como parte comemorativa e já num ensaio da aplicação da Lei no 10.639 de 09/01/2003 (Torna 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino) que 

alterou a Lei nº 9.394 de 20/12/96, fazem anualmente festividades pelo Dia Nacional da Consciência 

Negra" com ampla divulgação, espaço para atividades culturais destacando a arte e cultura Afro-

Brasileira, com intuito de mediar conflitos raciais ainda existentes  
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D) São adotadas práticas avaliativas do desempenho e professores e funcionários, ao longo do ano 

letivo, para promover a melhoria e metas educacionais? 

 

A avaliação institucional visa ao aperfeiçoamento da qualidade da educação, isto é, do ensino e da 

aprendizagem e da gestão institucional com a finalidade de transformar a escola atual em uma 

instituição comprometida com a aprendizagem de todos e com a transformação da sociedade. 

Nesse sentido, construímos um processo participativo e reflexivo acreditamos na utopia" educacional 

que move a nossa prática cotidiana e nos leva a participar da construção de uma sociedade fundada na 

justiça social. 

A nossa avaliação institucional tem sido realizada através de reflexões orais (infelizmente não ternos 

tido o costume de registrar nossas  

reflexões e os resultados das mesmas, Reunimo-nos para nossos processos de autoconhecimento e a 

tomada de decisões a fim de nos aperfeiçoar para melhorar a qualidade de ensino e para sabermos 

interferir favoravelmente nessa qualidade. E isso é realizado em várias reuniões, com a de 

Planejamento, de Conselho de Escola, de Auto-Avalíação (até então não registrada literalmente) e 

buscamos expor abertamente os resultados obtidos com o intuito cumprir objetivos metas 

educacionais. 
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E) É estabelecida a unidade de atuação dos diversos segmentos da comunidade escolar, pela 

promoção do conhecimento e compreensão da legislação educacional, do regimento da escola e 

demais normas legais que orientam os direitos e deveres de funcionários, pais e alunos? 

 

Ser um educador sob o prisma de uma gestão democrática requer autoridade e jogo de cintura para 

driblar as práticas educacionais e os desejos atuais de nossos educandos. Estabelecer, desde o início, 

as regras para um convívio social satisfatório e inteligente é primordial. 

 

Nesse sentido, o Planejamento e o Replanejamento Escolar devem ser exaustivamente executados e 

discutidos a fim de c-e nortear o ano letivo incluindo nas discussões as regras do Regimento da 

Escola, o qual estabelece todas as normas norteadoras do trabalho educacional. 

 

Dentre tais normas, encontram-se considerações acerca de comportamentos dos educadores e dos 

alunos, as quais devem ser seguidas e obedecidas a fim de otimizar as relações sociais e pedagógicas. 

Todo o detalhamento da caracterização da conduta a ser manifestada e realizada devo ser de 

conhecimento de todos os professores, alunos, funcionários, gestores e comunidade. 

 

A condução democrática do binômio ensino-aprendizagem se dá através de um bom e detalhado 

Planejamento e um norteamento dado pelo Regimento Escolar. 

 

 

 

 

F) São promovidas práticas de valorização e reconhecimento do trabalho e esforço dos professores e 

funcionários da escola, no sentido de reforçar ações voltadas para a melhoria da qualidade de ensino? 

 

Toda a comunidade escolar utiliza o jornal da escolar para se comunicar entre si. Em todas  as edições 

notamos que os alunos utilizam esse meio de comunicação para expor suas idéias, queixas 
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desenvolvimento de seus trabalhos bimestrais e também se dedicam a desenvolver práticas de 

valorização e reconhecimento do trabalho e esforço dos professores e funcionários da escola. 

 

Os alunos formandos da escola também desenvolvem o Projeto Correio, em que os alunos da escola 

podem enviar cartas para todas as pessoas que trabalham ou estudam dentro do ambiente escolar. 

Notamos que os dizeres são norteados pelo imenso carisma entre professores alunos e funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS 

 

A) É colocado à disposição da comunidade escolar serviço ágil e atualizado de documentação, 

escrituração e informação escolar devidamente organizado- registros , documentação dos alunos 

diários de classe, estatísticas, legislação e outros? 

 

Trabalhamos com um sistema de atendimento ao público em geral que segue as orientações contidas 

no rol de atividades definidas no cargo exercido pelos diversos funcionários do corpo administrativo. 
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Adequando-os a nossa realidade e aspectos próprios no sentido de atender tanto a comunidade escolar 

como os seus familiares com respostas claras e precisas, orientado-os de todas as formas possíveis das 

normas vigentes da escola, para que tenham atendimento satisfatório num mínimo de tempo possível 

quanto aos assuntos de seu interesse. 

 

Mantemos o corpo docente, discente e administrativos em dia com as Leis, Decretos e Resoluções que 

possam alterar seus direitos e deveres através de cópias dos mesmos afixadas em murais existentes em 

diversos locais da escola. Os prontuários de todos os segmentos citados encontram-se regularizados e 

todos são avisados de suas vidas profissionais com relação a direitos e deveres, como por exemplo 

vencimento de Licença Prêmio, Adicionais e outros vencimentos que são de seu interesse e direito. 

 

Colocamos à disposição dos interessados apontamentos, escrituração e registros existentes na escola 

em uma ordem satisfatória, relativos ao andamento, definição e solução das diferentes questões e 

propostas desenvolvidas pela escola. 

B) É promovida a utilização apropriada das instalações, dos equipamentos e dos materiais 

pedagógicos existentes para a implementação do projeto pedagógico ? 

 

Atualmente, computadores, câmeras digitais, vídeos, CD, entre outros meios, estão presentes no 

laboratório de informática, na biblioteca, na diretoria, na secretaria e, gradativamente, são inseridos 

nas atividades da escola. 

 

Os professores reconstroem sua prática integrando a tecnologia no processo ensino e aprendizagem e 

favorecem aos alunos uma formação condizente com algumas necessidades da sociedade atual. 

 

A informática permite organizar as tarefas diárias de caráter administrativo, o registro e a 

sistematização de informações. A sala de informática é utilizada por toda a comunidade Escolar de 

forma apropriada, sob a orientação de alunos monitores, estes são alunos que exercem trabalho 

voluntário dentro desse espaço. 
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0 desenvolvimento da recuperação com uso das tecnologias - Projetos Trilhas e Letras e Números em 

Ação - auxilia a prática pedagógica, pois motivada por se tornar uma aula diferenciada, 

proporcionando resultados satisfatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) São promovidas ações que favorecem a conservação, higiene , limpeza, manutenção e preservação 

do patrimônio escolar instalações, equipamentos e materiais pedagógicas? 

 

É desenvolvido na escola um trabalho envolvendo todos os alunos, juntamente com os professores e 

funcionários para que sejam mantidas a ordem e a disciplina, tornando a escola um ambiente 

agradável aos estudos, já que passamos boa parte do dia nela. 

 

A cada final de período, os alunos procuram deixar a sala em ordem para os outros, colaborando 

assim, com os funcionários da limpeza, que têm seu trabalho reconhecido, mas também apropriam se 

de mais uma das aprendizagens para sua formação de cidadania. 

 

Conscientizar nossos alunos de que a escola é um patrimônio público e devemos preservá-lo é nossa 

bandeira em relação à formação integral do aluno. E parece que estamos conseguindo realizar um 

bom trabalho, já que podemos nos orgulhar das condições em que conseguimos deixar nosso prédio 

escolar e tantos outros equipamentos patrimoníados. 

 

A nossa concepção de educação nos permite realizar um trabalho árduo com satisfação e criatividade. 
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D) São buscadas formas alternativas para criar e obter recursos, espaços e materiais complementares 

para a melhoria da realização do trabalho pedagógico da escola? 

0 sonho de criarmos um jornal da escola era grande e antigo. 

Tínhamos a certeza também que era uma necessidade de buscarmos mecanismos ou formas 

diferenciadas de sanarmos as dificuldades de 33,7% dos alunos que ficaram abaixo da média, segundo 

dados do Saresp de 2004, onde foi constatado o baixo desempenho em algumas habilidades 

importantes para o desenvolvimento da competência leitora. 

Porém nos deparamos com um aspecto dificultador que era o recurso financeiro. Mesmo recebendo 

uma verba da CENP, mediante a elaboração de um Projeto, sentimos a necessidade de buscarmos 

formas alternativas de obter mais recursos financeiros. 

Surgiu então a idéia de buscarmos patrocinadores para o jornal, conseguimos formar parcerias com o 

Colégio COC , COTIP , Escola de Informática (CDI) Casa de materiais de Construção CORRER. etc. 

A cada edição, os jornais são divididos também entre os patrocinadores, os quais colaboram com a 

divulgação dos eventos. 
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F) É planejada, acompanhada e avaliada a execução dos recursos financeiros da escola, levando em 

conta as necessidades do projeto pedagógico, os princípios da gestão pública e a prestação de contas à 

comunidade? 

 

A Gestão democrática requer uma administração aberta e participativa em todas as instancias da 

Unidade Escolar junto a todos os segmentos da mesma. 

 

Uma dessas instancias é a financeira que, juntamente ao pedagógico, conduz o processo educacional e 

estabelece a melhoria da relação ensino-aprendizagem. 

 

A fim de se realizar uma Gestão clara e transparente toda e qualquer verba recebida pela escola passa 

a ser de conhecimento de todos e a sua aplicação é sempre discutida em reuniões das quais participam 

elementos de todos os segmentos. Esses discutem as necessidades e prioridades para o momento 

estabelecendo as compras e pagamentos a serem realizados. 

 

Essa transparência é repassada à comunidade que toma conhecimento do trabalho realizado pelos 

gestores que se preocupam com a melhoria do ensino e o desenvolvimento de uma educação voltada 

para um ensino de qualidade. 
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OBJETIVOS DA ESCOLA 

 

 

A- MISSÃO DA ESCOLA 

 

O Papel da escola na vida e a sua função social: 

 

... a escola, campo específico de educação, não é um elemento estranho à sociedade humana, um 

elemento separado, mas “uma instituição social, um órgão feliz e vivo, no conjunto das instituições 

necessárias à vida , o lugar onde vivem a crença, a adolescência e a mocidade, de conformidade com 

os interesses e as alegrias profundas de sua natureza (...). Dessa concepção positiva da escola,como 

uma instituição social, limitada na sua acção educativa, pela pluralidade e diversidade das forças que 

concorrem ao movimento das sociedades, resulta a necessidade de reorganizá-la, como um organismo 

malleavel e vivo, apparelhado de um systema de instituições susceptíveis de lhe alargar os limites e o 

raio de acção (...) Cada escola, s qual for o seu grão, dos jardins às universidades, deve, pois, reunir 

em torno de si as famílias dos alunnos, estimulando as iniciativas dos Paes em favor da educação; 

constituindo sociedades de ex-alunnos que mantenham relação constante com as escolas; utilizando, 

em seu proveito, os valiosos e múltiplos elementos materiais e espirituaes da collectividade e 

despertando e desenvolvendo o poder de iniciativa e o espírito de cooperação social entre os Paes, os 

professores, a imprensa e todas as demais instituições directamente interessadas na obra da 

educação.” 

 

Trechos extraídos do manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 
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 Desde a década de 30 já se pode notar uma preocupação com a função da escola em nossas 

vidas, como no manifesto acima referido. A aproximação entre a escola, a família e outros parceiros 

não é uma preocupação recente na almejadada melhoria da qualidade de ensino. 

 A Constituição de 1988 estabeleceu que a educação é um direito de todos e um dever do 

Estado e da família. Sua finalidade é o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a 

cidadania a sua qualificação para o trabalho” (Constituição, artigo 205). A LDB retoma esse 

dispositivo, incluindo-o entre os Princípios e Fins da Educação Nacional. (LDB, artigo 2º). Pleno 

desenvolvimento significa cuidar não apenas da tarefa de ensinar, mas de dar conta de muitas outras 

dimensões que fazem de cada pessoa um ser humano perfeito, completo e feliz. 

 A nova LDB traz um conjunto de dispositivos próprios sobre as funções da escola, definindo 

atribuições específicas para os estabelecimentos de ensino no quadro da organização nacional. No 

artigo 12 pode-se ler: “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; 

II- Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III- Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; 

IV- Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V- Prover meios para a recuperação de alunos de menor rendimento; 

VI- Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 

escola; 

VII- Informar aos pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre 

a execução de sua proposta pedagógica. 

 Quando a escola está voltada para o pleno desenvolvimento do educando valoriza não só a 

transmissão do conhecimento, mas também enfatiza outros aspectos como as formas de convivência 

entre as pessoas, o respeito às diferenças, a cultura escolar, entrando em questão as diferentes 

aprendizagens requeridas ao cidadão do século XXI. Hoje, com as mudanças profundas e constantes 

que ocorrem na tecnologia e nos meios de comunicação, as informações acumulam-se e se modificam 

de maneira rápida e constante, exigindo de um trabalhador reciclagem contínua e domínio de 
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conhecimentos tanto específicos quanto gerais. Esse contexto, de uma sociedade do conhecimento, 

clama por uma nova escola, por um novo jeito de ensinar e de aprender.   

 

 

B – OBJETIVO DA ESCOLA 

  Uma visão abrangente de educação fundamenta-se em princípios humanísticos que, por sua 

vez, devem sustentar o Projeto Pedagógico da escola, permeando as decisões que dão forma à escola, 

decisões relativas a currículos, à aula, às metodologias e à gestão escolar. 

 A escola deve ter uma função voltada para a realização do ser humano, sob o prisma da 

convivência e da ação que levam ao conhecimento. Para tal, é importante desenvolver em nossos 

alunos quatro aprendizagens que, se somadas, conduzem à excelência do ser: 

    a). Aprender a conhecer: domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. O aluno aprende a 

aprender, exercitando os processos e habilidades cognitivas: atenção, memória e o pensamento mais 

complexo (comparação, análise, argumentação, avaliação, crítica); 

    b). Aprender a fazer: aquisição de competências que tornam o aluno capaz de enfrentar variadas 

situações e trabalhar em equipe. O aluno aprende através das experiências sociais e de trabalho. 

    c). Aprender a conviver: descoberta do outro e da participação em projetos comuns. 

    d). Aprender a ser: aprendizagem  que contribui para o desenvolvimento total do aluno. O corpo e o 

espírito, a sensibilidade, a responsabilidade, a espiritualidade vão sendo desenvolvidos. 

 Sobre esses elementos de aprendizagem pode-se construir uma escola. 

 

 

 

 

 

 

 

C – PLANO DE MELHORIA 
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           A auto-avaliação realizada por ocasião da Avaliação Institucional para a Participação do 

Prêmio Renageste 2010 foi uma experiência de grande valia para todo segmento da escola. Fizemos a 

inscrição via DE. No entanto, não foi possível dar continuidade nas ações, visto que era o primeiro 

ano da atual gestão, portanto, impossibilitados de apresentar projetos anteriores. Ainda assim, os 

professores e gestores se organizaram para avaliar seu próprio trabalho e desempenho de um modo 

amplo e interdisciplinar. A auto-avaliação é um trabalho, realmente, importante para rever conceitos e 

realizar um plano de melhoria para a escola a partir da discussão da auto-avaliação. 

           Esse processo avaliatório mostrou-nos alguns pontos falhos em nosso trabalho enquanto 

educadores: primeiramente a nossa falha em não registrar as experiências das atividades 

desenvolvidas na escola e percebemos o quanto isso é importante e norteador para os próximos 

trabalhos a serem desenvolvidos nos anos subseqüentes; segundo, que apesar das grandes façanhas já 

alcançadas quanto ao comprometimento para com a comunidade, ainda faz-se necessário galgar mais 

passos nessa nossa caminhada; e, de maneira geral, falhas que podemos verificar mais intimamente 

ligadas ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

Identificação do projeto: 

            O Projeto a ser realizado para nosso atual trabalho e para o que virá a partir de agora será uma 

atividade que permeará toda a nossa escola, isto é, entrelaçará todos os segmentos atuantes na mesma, 

principalmente a comunidade externa e caminhará por entre todas as áreas.  

            É importante que o Projeto subsidie todas as manifestações pedagógicas advindas de uma 

equipe que, infelizmente, por várias razões – o Sistema Educacional pode explicar – nunca é a mesma 

nos vários anos letivos que se vão. A cada ano temos que planejar, executar e avaliar nosso trabalho 

dentro dessa visão de nossas falhas e de nossas vitórias. 

 

Análise dos aspectos que demandam atenção especial: 

I - Alguns aspectos, principalmente na área de Linguagens, 

Códigos e Tecnologias  necessitamos buscar ações no sentido de 

melhorar a leitura/escrita.  
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II - Atrair a comunidade para a escola não é uma tarefa muito 

fácil, principalmente nos dia de hoje, em função da vida corrida 

que todos nós enfrentamos. Muitos pais trabalham fora e ficam 

com o tempo escasso para acompanhar a vida escolar de seus 

filhos e também para participar das várias atividades escolares.  

III - O processo pedagógico requer novas concepções de 

avaliação e de recuperação contínua e paralela, pois são de 

grande importância para a continuidade de nosso trabalho, já que 

nos defrontamos muitas vezes com professores um tanto quanto 

tradicionais, apesar da Formação Continuada oferecidos pela 

Secretaria Estadual de Educação; 

IV - O comprometimento com o Projeto Pedagógico por parte de alguns docentes em relação à 

diminuição das ausências que comprometem a continuidade do fazer pedagógico; 

V - A evasão e a repetência, assim como a quantidade de alunos que são encaminhados ao Conselho 

Tutelar, preocupantes para nós educadores que estamos envolvidos com o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

 

Objetivos e metas propostos:  

I - Registrar todas as nossas atividades pedagógicas,  com os alunos,  em nossas reuniões entre 

professores e gestores e ainda entre as comunidades internas e externas da escola a fim de um melhor 

aproveitamento de do processo educacional; 

II - Atrair a cada ano um número maior da comunidade para dentro da escola, contribuindo tanto com 

o aproveitamento em ensino-aprendizagem de seu filho como envolvendo-se com as relações 

pedagógicas e financeiras existentes em nossa escola; 

III - Proporcionar o envolvimento dos professores com o Projeto Pedagógico a ponto de refletir sobre 

as suas concepções tradicionais com relação à Avaliação, à Recuperação Contínua e Paralela 

contribuindo para a sua formação e conseqüente formação do aluno; 
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IV - Mostrar ao professor a importância não só de um bom trabalho pedagógico, como o seu trabalho 

de sala de aula, mas também a importância da sua presença nessas aulas. Temos um número 

significativo de professores que ainda faltam muito e não são sensíveis a ponto de perceber que um 

professor eventual, por melhor que seja, não é possível dar continuidade ao trabalho que vinha sendo 

feito; 

V – Diminuir a evasão escolar e a retenção escolar para os próximos quatro anos;   

 

 

Descrição das ações 

I.Ações: Registrar todos os procedimentos pedagógicos; 

  Responsáveis: professores e gestores; 

  Cronograma: durante todo o ano letivo; 

  Previsão do tempo para implementação: já iniciamos. 

 

II. Ações: Atrair a comunidade através de convites mais incisivos como cartas, telefonemas, cartazes 

em lugares públicos anunciando reuniões, etc; 

     Responsáveis: gestores e professores; 

     Cronograma: em todos os anos letivos; 

     Previsão do tempo para implementação: já iniciamos. 

 

 

III. Ações: Envolver professores nas atividades de Recuperação e em modalidades diferenciadas de 

avaliação, estudando e seguindo exemplos e  medidas tomadas por outras escolas que deram certo, 

por exemplo; 

       Responsáveis: gestores; 

       Cronograma: durante todo o ano letivo; 

       Previsão do tempo para implementação: já iniciamos. 
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IV.  Ações: Conscientizar o professor de seu papel importante não só para seus alunos, mas também 

para os demais professores que não podem contar com o envolvimento desse professor em projetos e 

atividades diferenciadas; 

 

      Responsáveis: gestores, professores, pais e alunos 

      Cronograma: durante o ano letivo e  Planejamento. 

       Previsão de tempo para implementação: já iniciamos. 

 

 

 

V.  Ações: Melhorar a qualidade de ensino através de aulas mais significativas para os alunos; 

      Responsáveis: gestores e professores; 

      Cronograma: durante o ano letivo 

      Previsão do tempo: estamos iniciamos 

 

. 

 

 

Proposta de acompanhamento e avaliação do processo. 

 

 

           O acompanhamento e a avaliação de todo esse processo serão realizados através, 

primeiramente e desde já, da Avaliação Institucional pela qual nos envolvemos indiretamente, como 

já foi dito, foi e será de valia para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.  

Os aspectos que foram citados como sendo os mais significativos para tal empenho e outros não aqui 

citados, mas que sabemos existir na escola serão acompanhados de perto não só pelos gestores, mas 

também por professores, pais, alunos e funcionários da escola que nos dão suporte para o dia-a-dia. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

169 

 

           Próximas avaliações deverão nos mostrar se atingimos ou não determinado aspecto e, se a 

resposta tiver sido negativa, temos certeza que saberemos encontrar o melhor meio para atingi-los 

com um só propósito: o de melhorarmos a cada dia o  Ensino para cada um de nós mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE CURSOS 

 

A - OBJETIVOS 

 A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores. 

 O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola 

pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

a). o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 

b). a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; 
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c). o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores; 

d).  o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 

 O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como 

finalidades: 

a). a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento dos estudos; 

b). a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores; 

c). o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

d). a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 

teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

  

B - INTEGRAÇÃO E SEQÜÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

 Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversidade, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

a). Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 

portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 

política, especialmente do Brasil. 

b). O ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

c). A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da 

educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa 

nos cursos noturnos. 
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d). O ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia. 

e). Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, o currículo será incluído, a 

partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a 

cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. 

 Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: 

a). a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 

respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

b). consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; 

c). orientação para o trabalho; 

d). promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

 

C - SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

ENSINO FUNDAMENTAL 

* EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Hoje a Educação Física é mais do que moldar a estrutura física do aluno. Ela deve contribuir para a 

atividade intelectual e para a formação do cidadão. 

A Proposta Educacional no Ensino da Educação Física elaboraram três eixos temáticos para serem 

desenvolvidos ao longo do Ensino Fundamental: 

_ conhecimentos sobre o corpo: esse bloco dá ao aluno informações sobre o próprio corpo, sua 

estrutura física e interação com o meio social em que vive. Estudam-se noções básicas da anatomia, 

da fisiologia, dos aspectos biomecânicos e bioquímicos do corpo humano; 

_ esportes, jogos, lutas e variações de ginásticas: nesse eixo, o professor transmite informações 

históricas; 

sobre as origens e características de cada uma dessas práticas e a importância de valorizá-las. 

_ atividades rítmicas e expressivas: são as manifestações que combinam expressões e sons, como 

danças, mímica e brincadeiras cantadas. Por meio delas, o aluno caracteriza diferentes movimentos 

expressivos, sua intensidade e duração. 
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*ARTE 

A nova Proposta Educacional estabelecem quatro grandes áreas no ensino de Arte: Dança, Música , 

Artes Visuais e Teatro. O conteúdo de cada uma delas vai depender do que os alunos já estudaram 

anteriormente, para que haja continuidade no processo de aprendizagem.  

- Artes Visuais: Incluem-se nesse rol as artes gráficas, o cinema, a televisão, a computação, o vídeo e 

a holografia. Elas podem ser combinadas de diferentes modos. Principais objetivos: 

_ construir, expressar-se e comunicar-se em artes plásticas e visuais, articulando percepção, 

imaginação, memória, sensibilidade e reflexão; 

_ interagir com diferentes materiais e meios (computador, vídeo, cinema, fotografia); 

_ reconhecer e usar diversas técnicas; 

_ desenvolver relação de autoconfiança com a própria produção artística; 

_ valorizar a diversidade estética e artística; 

_ analisar criticamente elementos da linguagem visual cotidiana (vitrines, roupas, objetos domésticos, 

meios de comunicação). 

- Dança : Por meio da Dança, o aluno experimenta um meio de expressão diferente da palavra. Ao 

“falar” com o corpo, ele abre a possibilidade de conhecer a si mesmo de outra maneira e melhorar a 

auto-estima. O simples prazer de movimentar o corpo alivia o estresse diário e as tensões escolares. 

Para isso, é importante que o corpo não s tratado como instrumento, mas como forma de 

comunicação. Pouco adianta, por exemplo, ensaiar exaustivamente uma coreografia se a atividade for 

apenas mecânica e tratada de modo alienante. Principais objetivos: 

_ valorizar diversas escolhas de interpretação e de criação, em sala de aula e na sociedade; 

_ situar e compreender as relações entre corpo, dança e sociedade; 

_buscar informações sobre dança em livros e revistas ou em conversas com profissionais. 

- Música: Ouvir música faz parte da cultura do adolescente. Ela dá identidade ao grupo de amigos, é 

companheira nos momentos de solidão e ajuda a moldar atitudes e comportamentos. Mas que tipo de 

música é essa? Rock, reggae, tecno, dance, pagode, rap. É o som que domina as rádios, que toca nas 

discotecas e na televisão. E o jovem é o grande receptor desses produtos. A escola desempenha o 

papel de desenvolver a cultura musical do aluno, estabelecendo relações com grupos musicais da 
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localidade, participando de eventos de cultura popular, shows, concertos e festivais. Nessa idade, o 

adolescente deve ter acesso a diversos tipos de música para ampliar seu repertório. Principais 

objetivos: 

_ desenvolver a percepção auditiva e a memória musical; 

_pesquisar, explorar, compor e interpretar sons de diversas naturezas e procedências; 

_ utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e comunicação musical; 

_conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito diante da variedade de manifestações musicais do 

país; 

_estabelecer relações entre a música feita na escola, as veiculadas pela mídia e as que são produzidas 

localmente; 

_ conhecer usos e funções da música em épocas e sociedades distintas. 

- Teatro: é inerente ao ser humano a necessidade de contar histórias, narrar fatos e recriar 

acontecimentos. O teatro, dessa forma, sempre constituiu um meio de compreender a realidade em 

que vivemos e transcender seus limites. Trata-se de um jogo de construção que promove o 

desenvolvimento da criatividade, abre possibilidades de compartilhar descobertas, idéias, sentimentos 

e atitudes. Não se pode perder de vista que a prática teatral está ligada às tradições da época e da 

cultura nas quais foi criada. Principais objetivos: 

_ compreender o teatro nas diversas dimensões (artística, estética e social); 

_ pesquisar recursos materiais disponíveis na escola e na comunidade para atividades teatrais; 

_ conhecer os períodos da história do teatro; 

_ usufruir a produção teatral da escola, da comunidade e do circuito cultural; 

_ reconhecer o teatro como forma de desenvolvimento da solidariedade. 

 

*CIÊNCIAS NATURAIS 

A proposta curricular evidenciam o estudo em diversos ciclos de estudo como: “Terra e Universo”, 

“Vida e Ambiente”, “Ser Humano e Saúde” e “Tecnologia e Sociedade”. 

-Terra e Universo: o estudo da Terra e dos corpos celestes e a maneira como evoluíram as teorias 

sobre o cosmo. 
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- Vida e Ambiente: o estudo da vida do ser humano e sua relação com sua habitação e sua promoção 

de alterações significativas no meio ambiente. A comparação entre os diversos ambientes. 

- Ser humano e saúde: estudo do ser humano e sua sexualidade/saúde.  Problemas sócio-culturais de 

alimentação. 

- Tecnologia e sociedade: estudo da relação aluno e formas diferentes dos recursos tecnológicos e 

suas implicações éticas e ambientais. 

 

 

*GEOGRAFIA 

 

Dominar conceitos de espaço, território, paisagem e lugar é imprescindível para a compreensão da 

Geografia como forma de desvendar a natureza dos lugares e do mundo como habitat do homem:  

_ a separação do campo e da cidade e as mudanças nas relações de trabalho; 

_diferenças entre as técnicas de produção, os costumes e as paisagens do campo e da cidade; 

_ a onda de imigrantes, que rompem com o lugar de origem tanto no campo como na cidade; 

_ a violência nas cidades e a segregação socioeconômica e cultural como fator de exclusão social; 

_ os países interagindo entre si nos aspecto políticos, culturais e econômicos. 

_ as diferentes formas de moradia, de acordo com o ambiente natural, como iglus e tendas; 

_ representações da vida cotidiana: coisas e lugares que unem e separam as pessoas. 

Além disso, os alunos precisam saber: 

_ compreender as múltiplas interações entre sociedade e natureza; 

_ avaliar a ação dos homens e suas conseqüências em diferentes espaços e tempos; 

_ saber que melhorias das condições de vida em geral são decorrentes de conflitos e acordos que 

seguem ritmo desigual entre os diversos povos do mundo; 

_ fazer a leitura de imagens, dados e documentos de diferentes fontes de informação para interpretar, 

analisar e relacionar fatos sobre o território, os lugares e as diversas paisagens; 

_ utilizar a imagem gráfica (mapas, tabelas e outros) para obter informações; 

_ perceber que a sociedade e a natureza possuem leis e princípios próprios e que o espaço resulta das 

interações entre elas; 
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_ valorizar o patrimônio cultural e respeitar as diferenças de povos e de valores individuais; 

_ desenvolver o espírito de pesquisa para compreender a natureza e suas paisagens; 

_ criar condições para que o aluno construa sua idéia de mundo a partir de sua localidade. 

 

*HISTÓRIA 

As propostas no ensino da história propõem o eixo “História das Relações Sociais, da Cultura e do 

Trabalho”. O importante é ter em mente que o ensino não é estanque. As histórias do Brasil, da 

América, da Europa, da África, do Oriente, por exemplo, mantêm relações nos conteúdos de 

aprendizado. O cotidiano deve se identificar com outras dimensões históricas em espaços próximos e 

distantes.  

Do qual propõem o eixo temático “Histórias das Representações e das Relações de Poder”: o estudo 

do passado e suas relações com a atualidade, com histórias do Brasil, da América, da Europa, da 

África, do Oriente e de outras partes do mundo, contextualizando suas relações de semelhanças 

diferenças, permanências e transformações entre as diferentes épocas. 

 

*LÍNGUA INGLESA 

O desafio enfrentado por grande parte dos professores de Língua Estrangeira poderia ser resumido 

nesta proposta: “o idioma precisa estar a serviço de seu usuário. As diretrizes da língua estrangeira, ao 

longo de quatro anos do Ensino Fundamental, espera-se que o aluno seja capaz de: 

_saber identificar línguas estrangeiras e perceber que vive num mundo plurilíngüe, no qual alguns 

idiomas desempenham papel hegemônico em determinado momento histórico; 

_ter uma experiência de se expressar e de ver o mundo, ampliando a compreensão do próprio papel 

como cidadão de seu país e do mundo; 

_reconhecer que a aquisição de uma ou mais línguas permite acessar bens culturais da humanidade; 

_ ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer; 

_utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder atuar em situações diversas. 

 

 

*LÍNGUA PORTUGUESA 
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 Pelo uso da linguagem, escolhendo as palavras certas para cada tipo de discurso, as pessoas se 

comunicam, trocam opiniões, têm acesso às informações, protestam e fazem cultura. Em outras 

palavras, tornam-se cidadãs. Essa preocupação em formar “cabeças pensantes” que saibam entender e 

se expressar em diferentes situações atravessará  todos os ciclos do Ensino Fundamental. 

 O que todo professor deve ter bem claro é que seus alunos refletem variações lingüísticas que 

representam sua origem regional, de gênero (variações segundo o sexo), etária (varia de acordo com a 

idade) e sócio-econômica. Essa proposta, que surgiu da Lingüística, traz um respeito  maior  à  

diversidade  social  e regional 

dos estudantes, tentando, assim, encontrar um caminho para democratizar o ensino e respeito pelos 

diversos falares que nossa língua ganhou em cada região do país e em cada grupo sócio-econômico: 

1. trabalhando com a língua falada; 

2. a fala deve ser preparada antes; 

3. escolhendo textos de expressão oral; 

4. provocar polêmica: um bom jeito de ensinar o aluno a argumentar; 

5. a leitura de textos escritos; 

6. desenvolvendo o hábito da leitura; 

7. como nascem leitores críticos. 

 

*MATEMÁTICA 

 Principais conteúdos previstos na Proposta Currícular no ensino da Matemática: 

_ Números e operações– É fundamental apresentar situações-problema com números naturais, 

racionais e inteiros que possibilitem o desenvolvimento do sentido numérico e os significados das 

operações.  

_ Espaço e forma – É a localização no espaço e a identificação das formas.  

_ Grandezas e medidas – Faça os alunos perceberem quanto é útil observar as medidas para descrever 

e comparar fenômenos. O trabalho deve centrar-se em situações práticas, presentes no cotidiano. 

_Tratamento da informação – Com idéias básicas de estatística, é possível analisar dados de tabelas e 

gráficos, interpretar suas informações e fazer comparações. O professor precisa, mais do que nunca, 

inserir o aprendizado escolar na prática diária.  



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

177 

 

 

ENSINO MÉDIO 

A área de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

O conceito de cultura, em termos gerais, é um conceito estruturador da área de Ciências Humanas, 

mas, também, quando formulado de forma específica, é identificado como um conceito estruturador 

tanto da disciplina História quanto da disciplina Sociologia. 

No sentido inverso, temos conceitos que só podem ser identificados como estruturadores de uma dada 

disciplina. Um exemplo dessa condição é o conceito de território que, embora s utilizado “por 

empréstimo” por diferentes disciplinas, é um conceito estruturador específico de uma disciplina em 

particular, qual s, a Geografia. 

Já dissemos antes que o objeto central da área de Ciências Humanas é o estudo das ações e das 

elaborações intelectuais que os seres humanos constroem no âmbito das relações sociais que travam 

entre si. Também afirmamos que dessa condição primeira derivam as representações gerais do real 

que caracterizam a área de Ciências Humanas, e que, portanto, darão origem a um conjunto de 

conceitos que, por permearem transversalmente todas as disciplinas que fazem parte dessa área, serão 

definidos como sendo os conceitos estruturadores da mesma. 

Observemos, então, o seguinte: admitir que as ações e elaborações intelectuais humanas são 

construídas no âmbito de relações sociais variadas, implica reconhecer que tais relações se 

desenvolvem em escalas de similaridade e/ou igualdade e/ou subordinação entre diferentes 

indivíduos, tanto em termos propriamente individuais quanto coletivos, e, também, que envolvem 

conflitos de interesses e formas de persuasão variadas. Assim, independentemente de tais variações, 

uma situação geral está sempre presente nas relações sociais: a existência de dominação, que por sua 

vez implica o exercício de algum tipo de poder. 

Devemos compreender também que qualquer exercício de poder que efetiva alguma forma de 

dominação não se dá de maneira aleatória, e sim como parte de um conjunto de valores, atitudes e 

ações, que, mesmo em estado de conflito e tensão individual e/ou coletiva, são de alguma maneira 

aceitos e/ou praticados por parte significativa dos membros de determinada comunidade e/ou 

sociedade. Esse conjunto de valores, atitudes e ações compõe o campo da ética dominante em uma 

comunidade e/ou sociedade. Mas a ética dominante não é a única forma de representação e 
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justificação dos valores, atitudes e ações praticados por determinada comunidade e/ou sociedade, já 

que as mesmas estão inseridas em um universo ainda mais amplo, qual s, o das representações e 

construções da cultura – entendida aqui como sendo todas as formas de manifestação simbólica e de 

comunicação (como a escrita, as artes, e, em termos mais recentes, os meios de comunicação de 

massa, como o rádio, a TV e a Internet), bem como os hábitos e ritos construídos/reconstruídos por 

determinada comunidade ou sociedade. 

Dessas representações culturais e éticas derivam diferentes formas de aproximação e de aceitação que 

os seres humanos se utilizam para conseguir se situar socialmente frente às relações sociais amplas 

e/ou particulares. É no âmbito desse processo que se desenvolvem os sentimentos de ser e de 

pertencer, traduzidos pela identidade social que cada indivíduo constrói para si. Convém lembrar, no 

entanto, que essa construção da identidade não está submetida apenas às escolhas individuais, mas 

também, e talvez sobretudo, às diferentes influências coletivas às quais cada indivíduo está 

submetido. De qualquer modo, essa soma de escolhas individuais e influências coletivas molda 

indivíduos únicos, apesar de serem, pertencerem e se identificarem com a cultura e a ética que 

prevalecem em dada comunidade e/ou sociedade. Enfim, são sujeitos sociais semelhantes no plano 

coletivo mas diferentes no plano individual. A esses contextos construídos como desdobramentos das 

relações sociais que os seres humanos contraem entre si, no cotidiano de suas vidas em sociedade, 

soma-se um outro em relação ao qual não podemos deixar de voltar nossas atenções: o contexto da 

sobrevivência física e material. 

Sem pretendermos estabelecer escalas de subordinação, já que as relações sociais não derivam tão 

somente das formas como os seres humanos buscam satisfazer suas necessidades de sobrevivência, 

devemos, no entanto, perceber que todas as sociedades humanas trazem em seu bojo essa necessidade. 

Dela deriva a existência de atividades que visam supri-la. E tais atividades, por sua vez, implicam a 

realização de alguma forma de trabalho. Não importa se o trabalho manual de um tipo mais simples, 

tal qual a coleta de frutos em estado natural, ou o trabalho que envolve a aplicação ampla e/ou 

particular de conhecimentos sofisticados. Essas formas de trabalho vêm se juntar a outras, nem 

sempre reconhecidas ou mesmo identificadas como sendo trabalho, como, por exemplo, o trabalho de 

um artista. Portanto, o trabalho, s nas atividades de satisfação das necessidades de sobrevivência, s 
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nas atividades relacionadas às diversas construções intelectuais e culturais, é outro contexto sempre 

presente nas sociedades de diferentes épocas e lugares. 

Com isso completamos o quadro que nos fornece a parte mais substancial das referências indicativas 

que, a nosso ver, irão nos auxiliar a definir em termos gerais quais contextos reais estão sempre 

presentes, não importa em qual sociedade. Enfim, esse é o quadro que estabelece os indicativos 

básicos que em determinada época puderam ser agrupados para que se definisse qual é o campo de 

análise das Ciências Humanas de forma geral e, por conseguinte, qual é o objeto que caracteriza essa 

área de conhecimento. 

Já dissemos que os conceitos são representações do real. Por isso, devemos observar que a existência 

de relações sociais, dominação, poder, ética, cultura, identidade e trabalho, como contextos amplos 

presentes em toda e qualquer sociedade, não implica necessariamente a conceituação dos mesmos 

desde o momento em que esses contextos passaram a existir, não importa se em escalas mais simples 

ou mais complexas. A escala conceitual de tais contextos acompanha o próprio desenvolvimento do 

conhecimento humano acerca do meio social e natural. Como representações do real que são, os 

conceitos foram construídos gradativamente, vindo a ser definidos como instrumentos de análise 

apenas a partir do advento da demarcação do conhecimento humano em áreas e disciplinas 

específicas, fato esse recente na história da humanidade. Assim, a existência de relações sociais, 

dominação, poder, ética, cultura, identidade e trabalho foi por muito tempo um conjunto de contextos 

presentes em todas as sociedades sem, no entanto, serem representados por meio de alguma 

construção do intelecto humano. Eram contextos praticados socialmente, embora não existissem 

representações intelectuais dos mesmos com a finalidade de servir de ferramentas intelectuais para 

serem aplicadas a qualquer tipo de análise, a fim de compreender de que maneira as sociedades se 

organizam e são construídas/reconstruídas em função das ações de diferentes sujeitos sociais. 

Foi, portanto, com desenvolvimento de conhecimentos e, posteriormente, com o agrupamento destes 

em diferentes campos de saber, entre os quais aquele que veio a ser denominado de ciências humanas, 

que os seres humanos lapidaram e deram forma às representações intelectuais a serem aplicadas nas 

análises relacionadas aos estudos sobre os meios naturais e sociais reais. Assim, identificar o objeto 

que caracteriza uma área é também identificar as representações intelectuais, logo, conceituais, que 

derivam desse objeto e que se fazem presentes, de forma geral, em toda e qualquer disciplina que 
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compõe essa área. Mas a mobilização desses instrumentos de análise que são os conceitos não se faz 

por meio da simples aplicação “mecânica” dos mesmos. Complexos esquemas de pensamento são 

mobilizados para aplicá-los, em conjunto com conhecimentos já apreendidos, em variados processos 

de resolução de problemas. Esses esquemas de pensamento são as competências que caracterizam 

uma dada área de conhecimento. E para selecionar/formular de maneira não aleatória quais delas 

assumem uma condição central, em termos de trabalho pedagógico escolar, é necessário identificar, 

como fizemos, o objeto da área, bem como seus conceitos estruturadores. 

No entanto, antes de identificar quais são as articulações existentes entre os conceitos estruturadores 

da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias e as competências centrais da mesma, da forma 

como estão expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio/MEC, vmos, ainda 

que brevemente, qual o significado de cada uma dessas competências. 

 

 

A Área de Ciências da Natureza e da Matemática 

As competências gerais, que orientam o aprendizado no ensino médio, devem ser promovidas pelo 

conjunto das disciplinas dessa área, que é mais do que uma reunião de especialidades. Respeitando a 

diversidade das ciências, conduzir o ensino dando realidade e unidade é compreender que muitos 

aprendizados científicos devem ser promovidos em comum, ou de forma convergente, pela Biologia, 

pela Física, pela Química e pela Matemática, a um só tempo reforçando o sentido de cada uma dessas 

disciplinas e propiciando ao aluno a elaboração de abstrações mais amplas. O domínio de linguagens, 

para a representação e a comunicação científico-tecnológicas, é um campo comum a toda a ciência e a 

toda a tecnologia, com sua nomenclatura, seus símbolos e códigos, suas designações de grandezas e 

unidades, boa parte dos quais já incorporada à linguagem cotidiana moderna. A articulação dessa 

nomenclatura, desses códigos e símbolos em sentenças, diagramas, gráficos, esquemas e equações, a 

leitura e interpretação destas linguagens, seu uso em análises e sistematizações de sentido prático ou 

cultural, são construções características dessa área de conhecimento, mas hoje integram um 

instrumental igualmente necessário para atividades econômicas e para o pensamento social. Por isso, 

o desenvolvimento de códigos e linguagens em ciência e tecnologia deve ser tomado como um 

aspecto formativo de interesse amplo, ou s, no ensino de cada disciplina científica, esse 
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desenvolvimento não está somente a serviço dessa determinada ciência ou das ciências, mas sim 

promovendo uma competência geral de representação e comunicação. O conhecimento do sentido 

da investigação científica, de seus procedimentos e métodos, assim como a compreensão de que estão 

associados à continuidade entre eles e os métodos e produção tecnológicos, é algo que se desenvolve 

em cada uma das disciplinas da área e no seu conjunto. Isso se traduz na realização de medidas, na 

elaboração de escalas, na construção de modelos representativos e explicativos essenciais para a 

compreensão de leis naturais e de sínteses teóricas. A distinção entre modelo e realidade, entre 

interpretação e fenômeno, o domínio dos conceitos de interação e de função, de transformação e 

conservação, de evolução e identidade, de unidade e diversidade, de equivalência e 

complementaridade, não são prerrogativas desta ou daquela ciência, são instrumentos gerais, 

desenvolvidos em todo o aprendizado científico, que promovem, como atributo da cidadania, a 

competência geral de investigação e compreensão. 

O contexto em que se desenvolvem e se aplicam os conhecimentos científicos e tecnológicos, hoje ou 

no passado, não é essencialmente diferente para cada uma das disciplinas da área, e o caráter histórico 

da construção desses conhecimentos é também um traço geral. Pode haver especificidades nos 

aspectos éticos envolvendo, por exemplo, a física das radiações, a química da poluição, a biologia da 

manipulação gênica, ou a matemática do cálculo de juros, mas o conhecimento disciplinar é, em 

qualquer caso, recurso essencial para um desígnio humano comum. As fases distintas das diferentes 

especialidades, em termos da história dos conceitos ou de sua interface tecnológica, não impedem que 

a história das ciências s compreendida como um todo, dando realidade a uma compreensão mais 

ampla da cultura, da política, da economia, no contexto maior da vida humana. Por tudo isso, a 

contextualização sóciocultural das ciências e da tecnologia deve ser vista como uma competência 

geral, que transcende o domínio específico de cada uma das ciências. Pode-se apresentar, como 

primeira síntese, um diagrama que expressa como a área das Ciências da Natureza e da Matemática se 

articula com a área de Linguagens e Códigos, sobretudo através do desenvolvimento das 

competências de representação e comunicação, e com a área de Ciências Humanas, especialmente 

pelo desenvolvimento das competências de contextualização sócio-cultural. Neste mesmo diagrama, 

vê-se de que forma as várias disciplinas da área igualmente se interligam por essas duas competências 

gerais e também pela de investigação e compreensão. 
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A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

A noção mais elementar de estrutura encerra a idéia de que o todo é maior que a soma das partes. Por 

isso, pode-se afirmar que também a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – como as duas 

outras – é mais que uma simples reunião de especialidades ou de disciplinas afins. 

A concepção da área resulta de um arranjo estrutural que respeita a diversidade de cada disciplina, 

mas trata a aprendizagem dos conceitos de cada uma de forma convergente e passível de ser 

conduzida integradamente. 

Enquanto nas áreas de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e 

suas Tecnologias as linguagens são consideradas sobretudo como veículo para a construção e a leitura 

de campos específicos de saber relacionados às disciplinas, na área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias o grande objeto de estudo são as várias linguagens e os códigos por elas estruturados, nas 

manifestações particulares que deles se valem (textos) para estabelecer diferentes formas de 

comunicação. 

Cabe aos professores da área conduzirem o aprendizado de modo que o aluno entenda o substrato 

comum, amplo, que ultrapassa os conteúdos e instrumentos particulares de cada disciplina e do qual 

resulte uma visão abrangente e articulada das linguagens, códigos e suas tecnologias. O caminho a 

percorrer vai da compreensão e do uso particular das linguagens específicas empregadas nas práticas 

de cada disciplina à compreensão e à análise da faculdade humana de construir e utilizar a linguagem 

– substrato comum. Por exemplo: entender que a língua materna gera significação para a realidade e 

fundamenta a identidade cultural não é uma competência desvinculada do estudo contrastivo entre a 

Língua Portuguesa e a Língua Estrangeira que integra o currículo da escola. Do mesmo modo, a 

compreensão da identidade cultural enformada pela língua materna não se desvincula da compreensão 

de semelhante identidade resultante de e expressa na linguagem corporal, em disciplinas como Arte e 

Educação Física. 

Entender que essas linguagens revelam uma visão específica de mundo é extrapolar a compreensão 

dos conceitos que fazem parte dos conteúdos particulares de cada disciplina. É articular 

conhecimentos disciplinares e, conseqüentemente, aprofundar a compreensão do conceito amplo de 

linguagem. 
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• Comparar linguagens, compreender a língua materna como geradora de significação para a 

realidade, de uma organização de mundo e da própria identidade são competências do eixo 

Representação e Comunicação que exigem estudo metalingüístico, estudo que não é possível sem o 

domínio de conceitos como linguagem, língua, fala, identidade, cultura. Logo, competências e 

conteúdos fundados em determinados conceitos se cruzam. Os procedimentos de trabalho com esses 

conceitos conduzem à aquisição ou desenvolvimento das 

competências gerais anteriormente citadas. Tais competências concorrem para a macrocompetência 

de comunicar-se e expressar-se. 

Construída pelo uso consciente e pelo trabalho de reflexão sobre as linguagens, a competência 

metalingüística ultrapassa os limites disciplinares e concorre para o desenvolvimento cognitivo. Por 

isso, no ensino médio, em que as atividades de descoberta científica perpassam todas as disciplinas, o 

conhecimento das linguagens não deve restringir-se à consecução de objetivos instrumentais. 

• Conhecer e utilizar eficazmente procedimentos de análise textual (lato sensu), conhecer a dinâmica 

da interlocução, distinguir realidade de construção simbólica do real, recuperar as formas instituídas 

de construção do imaginário coletivo, dominar os componentes estruturais das diversas linguagens e 

seus arranjos possíveis, compreender criticamente a diversidade das linguagens são competências que 

fazem parte do domínio da Investigação e Compreensão. Essas competências relacionam-se com o 

domínio de conceitos específicos, diferentes daqueles que sustentam o domínio anterior, mas não 

desvinculados deles, uma vez que os conceitos atuam em rede. Por exemplo: 

– entender que o significado de um diálogo se constrói à medida que esse diálogo vai-se engendrando 

entre dois ou mais indivíduos exige a compreensão e a aplicação de conceitos como língua falada, 

língua escrita e interlocução; 

– entender uma partida de determinado esporte implica conhecer e aplicar o conceito de sintaxe (lato 

sensu); 

– analisar satisfatoriamente uma manifestação artística do século 20 resultante da “releitura” de uma 

obra do século 19 depende do conhecimento e da aplicação do conceito de intertextualidade; 

– analisar criticamente a narração de uma partida de futebol implica o domínio do conceito de 

redundância, entre outros. 
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• A compreensão do contexto em que se produzem os objetos culturais concretizados nas linguagens, 

hoje ou no passado, assim como o caráter histórico da construção dessas representações, é 

fundamental também para que o funcionamento das linguagens s entendido, investigado e 

compreendido na sua perspectiva social, não apenas como manifestações isoladas de um indivíduo, de 

uma classe. As competências gerais previstas no eixo da Contextualização Sociocultural dão conta 

desses aspectos, favorecendo o conhecimento efetivo, significativo e crítico que a escola pretende que 

seus alunos construam ou adquiram. Exemplificando: 

– o conhecimento de alguns conceitos de sociolingüística é essencial para que nossos alunos não 

criem ou alimentem preconceitos em relação aos falares diversos que compõem o espectro do 

português utilizado no Brasil. 

– a mesma análise crítica da narrativa de uma partida de futebol (exemplo que usamos anteriormente) 

depende também do domínio e da aplicação do conceito de público-alvo, entre outros. É fundamental, 

por isso, que o professor conheça os conceitos que estruturam sua disciplina e a relação destes com os 

conceitos estruturantes das demais disciplinas da sua área, a fim de conduzir o ensino de forma que o 

aluno possa estabelecer as sínteses necessárias para a aquisição e o desenvolvimento das 

competências gerais previstas para a área. 

Na nova concepção de ensino médio, o saber que se torna objeto de aprendizagem não é um saber 

universitário simplificado, mas um saber recomposto segundo um processo que deve evitar 

banalizações que deformam o conhecimento. Esse conhecimento, dito escolar, encontra-se organizado 

em disciplinas, que compõem o currículo. Visando à articulação dessas disciplinas de acordo com o 

que se expôs anteriormente, os PCNEM recomendam expressamente que o processo de ensino e 

aprendizagem privilegie a interdisciplinaridade. 
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E - RECUPERAÇÃO 

           Todos os alunos têm direito a estudos de reforço e recuperação em todas as disciplinas em que 

o aproveitamento for considerado insatisfatório, promovendo continuamente seus avanços escolares. 

A recuperação constitui parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem e tem como 

princípio básico o respeito à diversidade de características, de necessidades e de ritmos de 

aprendizagem de cada aluno. 

           A recuperação da aprendizagem constitui mecanismo colocado à disposição da escola e dos 

professores para garantir a superação de dificuldades específicas encontradas pelo aluno durante o seu 

percurso escolar e ocorre de forma contínua e paralela, ao longo do ano letivo, e ao final do ciclo II do 

Ensino Fundamental. 

            A recuperação contínua está inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de 

aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, 

dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. 

            A recuperação paralela é destinada aos alunos do ensino fundamental que apresentem 

dificuldades de aprendizagem não superadas no cotidiano escolar e necessitem de um trabalho mais 

direcionado, paralelo às aulas regulares. 
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V - PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS 

Núcleo de Direção 

 

Atribuições do diretor de escola 

O Diretor de Escola tem as seguintes atribuições: 

I – Organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola: 

a). coordenar a elaboração do Plano Escolar; 

b). assegurar a compatibilização do Plano Escolar com o Plano Setorial de Educação; 

c). acompanhar a avaliação e a execução do Plano Escolar; 

 

 

II – subsidiar o planejamento educacional: 

a). responsabilizando-se pela atualização, exatidão, sistematização e fluxo dos dados necessários ao 

Planmento do sistema escolar; 

b). prevendo os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para a tender às necessidades da 

Escola a curto, médio e longo prazos; 

c). propondo as habilitações profissionais a serem oferecidas pela Escola em função da demanda, em 

nível de escola e dos recursos disponíveis; 

III – elaborar ou coordenar a elaboração do relatório anual da Escola; 

IV – assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e 

normas emanadas da administração superior; 

V – zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; 

VI – promover o contínuo aperfeiçoamento dos recursos físicos, materiais e humanos da Escola; 

VII – assegurar a inspeção periódica dos bens patrimoniais, solicitar baixa dos inservíveis e colocar os 

excedentes à disposição de órgãos superiores; 
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VIII – exercer controle sobre a produção escolar e dar-lhe o destino próprio de acordo com as normas 

em vigor; 

IX – coordenar a elaboração de projetos de execução de trabalhos de interesse para a aprendizagem, 

não constantes das programações básicas, submetendo-os à aprovação dos órgãos competentes; 

X – garantir a disciplina de funcionamento da organização; 

XI – promover a integração escola-família-comunidade; 

a). proporcionando condições para a participação de órgãos e entidades públicas e privadas de caráter 

educativo e assistencial, bem como de elementos da comunidade nas programações da Escola; 

b). assegurando a participação da Escola em atividades cívicas, culturais, sociais e desportivas da 

comunidade; 

c). proporcionando condições para a integração família-escola; 

XII – organizar e coordenar as atividades de natureza assistencial; 

XIII – criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo educativo. 

 

Atribuições do vice-diretor de escola 

O Vice-Diretor de Escola tem as seguintes atribuições: 

I – responder pela Direção da Escola no horário que lhe é confiado; 

II – substituir o Diretor da Escola em suas ausências e impedimentos; 

III – coadjuvar o Diretor no desempenho das atribuições que lhe são próprias; 

IV – participar da elaboração do Plano Escolar; 

V – acompanhar e controlar a execução das programações relativas às atividades de apoio técnico-

pedagógico, mantendo o Diretor informado sobre o andamento das mesmas; 

VI – coordenar as atividades relativas à manutenção e conservação do prédio escolar, mobiliário e 

equipamento da Escola; 

VII – controlar a aplicação de medidas necessárias à observância das normas de segurança e higiene 

nas oficinas, laboratórios e outros locais de trabalho.  

 

Núcleo Técnico Pedagógico 

Atribuições do professor coordenador pedagógico 
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O Coordenador Pedagógico tem as seguintes atribuições: 

I – participar da elaboração do Plano Escolar: 

a). coordenando as atividades de planmento quanto aos aspectos curriculares; 

b). assegurando a articulação entre as programações referentes à Educação Geral e à Formação 

Especial; 

c). transmitindo dados relativos ao mercado de trabalho; 

d). fornecendo subsídios referentes à análise ocupacional, com base nos dados da atualidade e de 

projeções efetuadas; 

II – elaborar a programação das atividades da sua área de atuação assegurando a articulação com as 

demais programações do núcleo de apoio técnico-pedagógico; 

III – acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento da programação do currículo; 

IV – prestar assistência técnica aos professores, visando a assegurar a eficiência e a eficácia do 

desempenho dos mesmos, para a melhoria dos padrões de ensino: 

a). propondo técnicas e procedimentos; 

b). selecionando e fornecendo materiais didáticos; 

c). estabelecendo a organização das atividades; 

d). propondo sistemática de avaliação; 

V – coordenar a programação e execução das atividades de recuperação de alunos; 

VI - supervisionar as atividades realizadas pelos professores como “horas-atividade”; 

VII – coordenar as atividades relativas a estágios: 

a). assegurando programação integrada no Plano Escolar; 

b). efetuando levantamento dos locais e condições de realização; 

c). controlando as atividades de supervisão; 

VIII – promover estudos visando a assegurar a eficácia interna e externa do currículo: 

a). mantendo entendimentos com empresas do ramo  das habilitações oferecidas pela Escola para a 

educação da programação curricular; 

b). efetuando levantamento de informações sobre desempenho, no exercício profissional, dos egressos 

da Escola, para o aprimoramento do ensino ministrado; 

IX – coordenar a programação e execução das reuniões dos Conselhos de Classe; 
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X – propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento e atualização de professores; 

XI – coordenar o planmento do arranjo físico e aproveitamento racional das oficinas, laboratórios e 

outros ambientes especiais; 

XII – avaliar os resultados de ensino no âmbito da Escola; 

XIII – assegurar o fluxo de informações entre as várias instâncias do sistema de supervisão; 

XIV – assessorar a Direção da Escola, especialmente quanto a decisões relativas a: 

a). matrícula e transferências; 

b). agrupamento de alunos; 

c). organização de horário de aulas e do calendário; 

d). escolha de Professores Coordenadores; 

e). utilização de recursos didáticos da escola; 

XV – interpretar a organização didática da Escola para a comunidade; 

XVI – elaborar relatório de suas atividades e participar da elaboração do relatório anual da Escola. 

Artigo 17 – O Professor Coordenador, no âmbito de sua área curricular, tem as seguintes atribuições: 

I – elaborar, com os demais professores da área ou professores regentes da classe da mesma série, o 

programa de currículo; 

II – coordenar a execução da programação; 

III – assegurar a integração horizontal e vertical do currículo; 

IV – coordenar atividades da área que visem ao aprimoramento de técnicas, procedimentos e 

materiais de ensino; 

V – estabelecer, em cooperação com os demais professores da área ou da mesma série, critérios de 

seleção de instrumentos de avaliação; 

VI – assessorar os trabalhos dos Conselhos de Classe; 

VII- coordenar a supervisão ou supervisionar os estágios da sua área; 

VIII – assegurar  a otimização dos recursos físicos: 

a). fornecer especificações técnicas para equipamentos a serem adquiridos e orientando sua 

instalação; 

b). inspecionando periodicamente os equipamentos  da sua área e solicitando seu reparo, quando 

necessário; 
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c). requisitando material de consumo e controlando seu uso; 

d). propondo a reformulação, quando necessário, dos arranjos físicos das oficinas, laboratórios e 

outros ambientes especiais; 

IX – colaborar com a direção e com a secretaria na elaboração do Inventário dos bens patrimoniais da 

Escola. 

 

Núcleo Técnico Administrativo 

Atribuições do secretário 

O Secretário de Escola é o responsável por planr, coordenar e executar a ações da secretaria da escola, 

respondendo por suas atribuições de modo a assegurar o mais perfeito e regular desenvolvimento dos 

trabalhos administrativos, dentro dos prazos estabelecidos. 

Na definição do perfil desdo para um Secretário de Escola, devemos dizer que devem preencher as 

seguintes características básicas, que são indispensáveis: 

I – Atributos 

- integridade moral e de caráter; 

- senso de organização, iniciativa e discernimento para estabelecer prioridades; 

- capacidade laborativa e de liderança; 

- presteza, zelo, lisura e precisão no desempenho de suas atribuições; 

- cautela e confiabilidade no trato de assuntos sigilosos e ou de interesse exclusivo da administração; 

- boa vontade e solicitude para fornecer orientações e esclarecimentos, de qualquer ordem, assim 

como para divulgar assuntos de interesse geral ou específicos, a quem couber; 

- lealdade e colaboração, tanto no relacionamento com superiores, quanto com todo o pessoal da 

escola e da comunidade; 

- estar aberto às mudanças e inovações, inclusive propondo alterações nas rotinas de trabalho que 

impliquem agilização, racionalização e eficiência nos serviços; 

- disponibilidade para exercer outras atividades compatíveis com suas atribuições, de modo geral, 

sempre que determinadas pela Direção da Escola e ou que se imponham por situações de 

emergências; 

- clareza de redação; 
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- facilidade de socializar as informações e orientações recebidas; 

- habilidade em comunicar-se com diferentes agentes organizadores. 

II – Principais atribuições: 

- participar, em conjunto com a equipe escolar, da formulação e implementação do Plano 

de Gestão da Escola; 

- contribuir para a integração escola-comunidade, garantindo que todos os que precisam da secretaria 

da escola, sm atendidos com respeito e urbanidade; 

- conhecer e aplicar os princípios e normas que regem a administração escolar em seus aspectos 

administrativos, garantindo a transparência de procedimentos; 

- desempenhar as ações e competências previstas na legislação pertinente ao cargo; 

- conhecer as Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais e o Regimento da Escola, 

garantindo a sua correta aplicação, em especial no que diz respeito à escrituração da vida escolar dos 

alunos e à regularização da vida funcional de todos os servidores da escola; 

- conhecer estratégias e processos de gestão de pessoas, de formação em serviço e de capacitação 

continuada, com utilização de tecnologias modernas e de informática; 

- consultar, interpretar e aplicar a legislação específica para o exercício do cargo; 

- compreender a estrutura organizacional da Secretaria da Educação bem como discernir sobre os 

diferentes níveis de competências e atribuições relativas ao cargo de chefia; 

- elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às atividades 

escolares; 

- exercer a liderança na coordenação das atividades concernentes à secretaria da escola; 

- articular ações, integrar a equipe, fortalecer autonomia e responsabilidade dos que trabalham na 

secretaria, desenvolvendo a cultura de participação e de transparência; 

- dominar conhecimentos de redação oficial para elaborar e instruir expedientes, fundamentando o 

parecer conclusivo na legislação específica e dando o correto encaminhamento; 

- dispor de critérios e registros pessoais para emitir um juízo de valor sobre o próprio desempenho, 

comparando-o com o coletivo, para que se aprimore; 

- compreender a importância da estatística na atividade humana. 

III – Competências para o uso da tecnologia: 
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- ler, interpretar e operar dados expressos em tabelas e gráficos de colunas, barra e setores; 

- associar informações apresentadas em tabelas simples ou gráficos que as representem ou vice-versa; 

- ordenar cronologicamente as etapas de trabalho a realizar, planndo-as no tempo e organizando o 

espaço de trabalho em função da tarefa. 

 

  

Atribuições do inspetor de alunos 

A vigilância e o atendimento a alunos serão exercidos pelos Inspetores de Alunos com as seguintes 

atribuições: 

I – controlar a movimentação dos alunos no recinto da Escola e em suas imediações, orientando-os 

quanto a normas de comportamento; 

II – informar à Direção da Escola a orientação Educacional sobre a conduta dos alunos e comunicar 

ocorrências; 

III – colaborar na divulgação de avisos e instruções de interesse da administração da escola; 

IV – atender aos professores, em aula, nas solicitações de material escolar e nos problemas 

disciplinares ou de assistência aos alunos; 

V – colaborar na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da Escola e trabalhos curriculares 

complementares de classe; 

VI – providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente; 

VII – executar outras tarefas auxiliares relacionadas com o apoio administrativo e técnico-pedagógico 

que lhes forem atribuídas pela Direção. 

 

 

 

 

 

Núcleo Operacional 

O Núcleo Operacional tem a função de proporcionar apoio ao conjunto de ações complementares de 

natureza administrativa e curricular, relativas às atividades de: 
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I – zeladoria, vigilância e atendimento de aluno; 

II – limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do prédio escolar; 

III – controle, manutenção e conservação de mobiliários, equipamentos e materiais didáticos – 

pedagógico; 

IV – controle, manutenção, conservação e prepara da merenda escolar. 

Parágrafo único – integram o Núcleo Operacional o Agente de Organização Escolar, o Agente de 

Serviço Escolares, o Vigia e o Zelador.  

 

 

Corpo Docente 

Integram o corpo docente todos os professores da Escola, que exercem suas funções, incumbindo-se 

de: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica da Escola; 

II – elaborar e cumprir plano de trabalho; 

III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V – cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo escolar, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planmento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI – colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias e a comunidade. 

 

 

 

 

Corpo Discente 

Integram o corpo discente todos os alunos da escola a quem se garante o livre acesso às informações 

necessárias a sua educação, ao seu desenvolvimento como pessoa, ao seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. 
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VI – AVALIAÇÃO 

 

A - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação institucional é um mecanismo para estimular a melhoria do desempenho da escola e o 

sucesso da aprendizagem dos alunos, para identificar e para reconhecer alguns objetivos: 

- estimular o desenvolvimento da gestão democrática na escola, tendo como foco o compromisso com 

uma aprendizagem de qualidade; 

- valorizar as escolas públicas de educação básica que se destaquem por iniciativas e experiências 

inovadoras e bem sucedidas de gestão escolar; 

- apoiar o desenvolvimento de uma cultura de auto-avaliação da gestão escolar; e, 

- incentivar o processo de melhoria contínua na escola, pela elaboração de planos de ação, tendo como 

base a sua auto-avaliação. 

Com o compromisso da melhoria de ensino dessa unidade escolar, resolvemos, sob os princípios da 

gestão democrática, realizar a Avaliação Institucional e, o processo desenvolvido e realizado nessa 

escola foi muito importante para todos, principalmente para os professores que já lecionam aqui há 

vários anos. Recapitular todos os trabalhos e práticas pedagógicas desenvolvidas neste ano 

transformou-se em uma atividade muito valiosa para todos: “Não tínhamos noção de que tínhamos 

feito tudo isso” _ declarou uma professora. 

Realmente pudemos evidenciar que trabalhamos com afinco e responsabilidade em nosso dia-a-dia e 

que estamos extremamente satisfeitos, apesar de cientes de que temos sempre o que melhorar no que 

diz respeito ao nosso posicionamento educacional. Colocar em cheque o trabalho de qualquer pessoa 

não costuma ser nada fácil, mas para nós tornou-se agradável e de grande valia. Professores, gestores, 

pais e alunos reuniram-se e começaram a relembrar das várias atividades desenvolvidas. 

 Em um primeiro momento todos participaram de uma reunião em que todas as orientações foram 

passadas pelos gestores. Uma a uma, foram sendo elencadas as práticas mais eficazes do processo 

ensino-aprendizagem e, de repente, o número foi se multiplicando e depois de relembradas, tivemos 

que nos desdobrar para escolher a atividade que melhor se relacionasse ao item respondido, pois 

tínhamos produzido muito durante todo anos. Nessa mesma reunião percebemos o quanto estávamos 

falhando em não registrar nosso trabalho. 
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Tendo estabelecido quais itens seriam relacionados e desenvolvidos, dividimo-nos em equipes de 

professores, gestores, funcionários, pais e alunos de forma que cada grupo tivesse ao menos um 

participante de cada segmento para desenvolver e reconhecer provas para anexar ao mesmo, o que 

também foi bastante trabalhoso.  

A elaboração dos textos foi significativo e difícil por envolver muitas “cabeças” e muitas histórias de 

vida pessoal e profissional. Todos queriam expor suas vivências e, como se sabe, cada qual tem sua 

forma de escrita e linguagem. 

Prontos os textos, partimos para a parte tecnológica do processo e, nós gestores, percebemos “na pele” 

o quanto o curso TIC nos foi importante e norteador para a produção desse processo de auto-avalição. 

O resultado desse processo apresentou uma finalização não esperada para os pais: ficaram satisfeitos 

com a produção de seus filhos e a conscientização pedagógica dos professores. 

Esse processo animou muito a todos nós e resolvemos realizar essa avaliação todos os anos com o 

objetivo de enobrecer cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem. 

 

B - AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

A avaliação da Escola, no que concerne a sua estrutura, organização, funcionamento 

e impacto sobre a situação do ensino e da aprendizagem, constitui um dos elementos para 

reflexão e transformação da prática escolar e tem como princípio o aprimoramento da 

qualidade do ensino. 

 A avaliação interna, processo a ser organizado pela Escola e a avaliação externa, pelos locais e 

centrais da administração, são subsidiados por procedimentos de observações e registros contínuos e 

tem por objetivo permitir o acompanhamento: 

- sistemático e contínuo do processo de ensino e da aprendizagem, de acordo com os objetivos e 

metas propostos; 

- do desempenho da direção, dos professores, dos alunos e dos demais funcionários nos diferentes 

momentos do processo educacional; 

- da participação efetiva da comunidade escolar na mais diversas atividades propostas pela Escola; 

-  da execução do planejamento curricular. 
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A avaliação interna do processo de ensino e aprendizagem, responsabilidade da Escola, é realizada de 

forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos o diagnóstico da situação 

de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular prevista e desenvolvida em cada 

nível e etapa da escolaridade. 

A avaliação interna do processo de ensino e aprendizagem tem por objetivos: 

-  diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 

-  possibilitar que o aluno avalie sua aprendizagem; 

- orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades; 

- fundamentar as decisões do Conselho de Classe e Série quanto à necessidade de procedimentos 

paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de classificação e reclassificação 

de alunos; 

- orientar as atividades de planmento e replanmento dos conteúdos curriculares. 

 Os registros são realizados por meio de sínteses bimestrais e finais em cada disciplina e  alunos com 

rendimento satisfatório ou insatisfatório. 

Os objetivos e procedimentos da avaliação interna são definidos pelo Conselho de Escola. 

 A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais é consubstanciada em relatórios, 

apreciados pelo Conselho de Escola e anexados ao plano de gestão escolar, norteando os momentos 

de planmento e replanmento da escola. 

O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem é realizado também através 

de procedimentos externos e a avaliação do rendimento escolar, implementada pela 

Administração, tem por objetivo oferecer indicadores comparativos de desempenho para a 

tomada de decisões no âmbito da própria Escola e nas diferentes esferas do sistema 

central e local. 

A escola, além de possuir critérios próprios (dentro daquilo que a autonomia pedagógica lhe confere) 

de acompanhamento e controle de avaliação, também passa por processos externos no que tange o 

processo de ensino-aprendizagem. Dentre os sistemas de avaliação por que passam as unidades 

escolares estão o SARESP e o ENEM. 

           O SARESP visa à necessidade de estabelecer uma política de avaliação de rendimento escolar 

em nível estadual, de forma articulada com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica-
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SAEB/MEC e a imprescindibilidade de recuperar o padrão de qualidade do ensino ministrado no 

Estado de São Paulo;  a necessidade de informar a sociedade e a comunidade educacional sobre o 

desempenho do sistema de ensino. O sistema ainda tem como objetivo a verificação do desempenho 

dos alunos nas séries do ensino fundamental e médio, bem como nos diferentes componentes 

curriculares. 

          O ENEM é um exame individual, de caráter voluntário, oferecido anualmente aos 

estudantes que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. 

Seu objetivo principal é possibilitar uma referência para auto-avaliação, a partir das 

competências e habilidades que estruturam o Exame. 

O modelo de avaliação adotado pelo Enem foi desenvolvido com ênfase na aferição das 

estruturas mentais com as quais construímos continuamente o conhecimento e não apenas 

na memória, que, mesmo tendo importância fundamental, não pode ser o único elemento 

de compreensão do mundo. 

Diferentemente dos modelos e processos avaliativos tradicionais, a prova do Enem é 

interdisciplinar e contextualizada. Enquanto os vestibulares promovem uma excessiva 

valorização da memória e dos conteúdos em si, o Enem coloca o estudante diante de 

situações-problemas e pede que mais do que saber conceitos, ele saiba aplicá-los. 

O Enem não mede a capacidade do estudante de assimilar e acumular informações, e sim 

o incentiva a aprender a pensar, a refletir e a “saber como fazer”. Valoriza, portanto, a 

autonomia do jovem na hora de fazer escolhas e tomar decisões. O principal objetivo do 

Enem é avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica, para aferir 

desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania. Desde a sua 

concepção, porém, o Exame foi pensado também como modalidade alternativa ou complementar aos 

exames de acesso aos cursos profissionalizantes pós-médio e ao ensino superior. Este objetivo vem 

sendo atingido um pouco mais a cada ano, graças ao esforço do Ministério da Educação na 

sensibilização e convencimento das instituições de ensino superior (IES) para o uso dos resultados do 

Enem como componente dos seus processos seletivos. Além disso, o Enem tem como meta 

possibilitar a participação em programas governamentais de acesso ao ensino superior, como o 
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ProUni, por exemplo, que utiliza os resultados do Exame como pré-requisito para a distribuição de 

bolsas de ensino em instituições privadas de ensino superior. 

O Enem busca, ainda, oferecer uma referência para auto-avaliação com vistas a auxiliar nas escolhas 

futuras dos cidadãos, tanto com relação à continuidade dos estudos quanto à sua inclusão no mundo 

do trabalho. A avaliação pode servir como complemento do currículo para a seleção de emprego. 

            A avaliação institucional é realizada, através de procedimentos internos e 

externos, objetivando a análise, orientação e correção, quando for o caso, dos 

procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros da Escola. 

Essa avaliação tem por proposta atingir alguns objetivos como estimular o 

desenvolvimento da gestão democrática na escola, tendo como foco o compromisso com 

sua aprendizagem de qualidade; valorizar as escolas públicas de educação básica que se 

destaquem por iniciativas e experiências inovadoras e bem sucedidas de gestão escolar; 

apoiar o desenvolvimento de uma cultura de auto-avaliação da gestão escolar; e, incentivar 

o processo de melhoria contínua na escola, pela elaboração de planos de ação, tendo como 

base a sua auto-avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII – ANEXOS 

 

A - Quadro Curricular 

B – Calendário Escolar 

C – Horário de Trabalho e Escala de Férias 

http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=32
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D – Agrupamento de Alunos 

E – Controle de Freqüência 

F – Plano de Aplicação de Recursos Financeiros 

G – Quadro Docente 

H – Quadro de Pessoal 

I – Projetos Especiais 

      I – Secretaria de Estado da Educação 

      II – Escola 

J – Instituições Escolares: APM e Grêmio 

K – Colegiados: Conselho de Escola e Conselho de Classe/Série 

L – Horário de Trabalho do Professor Coletivo 

M – Planos de Ensino 

 

 

 

 A – QUADRO CURRICULAR 

 
 

 

 

QUADRO CURRICULAR - ENSINO FUNDAMENTAL 

CICLO II - 6º ao 9º ano ou 5ª a 8ª série - 2011  

       

MÓDULO DIURNO: 40 semanas/ano; 1080 horas-aula/ano*; 27 horas-

aula/semana.  

       

L
E

I 

F
E

D
E

R
A

L
 

N
º 

9
3
9
4
/9

6
 

COMPONENTES CURRICULARES 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

5ª 

série 

6ª 

série 

7ª 

série 

8ª 

série    
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Base 

Nacional 

Comum 

Língua Portuguesa 5 5 5 5 

História 3 3 3 3 

Geografia 3 3 3 3 

Matemática 5 5 5 5 

Ciências Físicas e 

Biológicas 3 3 3 3 

Arte 2 2 2 2 

Educação Física 2 2 2 2 

Ensino Religioso       1 

Total da Base Nacional Comum 23 23 23 24 

Parte 

Diversificada 

Língua Estrangeira 

Moderna - Inglês 2 2 2 2 

Leitura e Produção de 

Textos 2 2 2 2 

Total da Parte Diversificada 4 4 4 4 

Carga Horária Total 27 27 27 28 

       

 *  9º ano ou 8ª série - com ER - 1120 h/a - ano, 28 h/a - semana.   

   

         

  

         

   QUADRO CURRICULAR - ENSINO MÉDIO/ 2011 

Formação Básica    

        

            MÓDULO DIURNO: 40 semanas/ano; 1200 horas - aula/ano; 30 horas - aula 

semana; 6 horas - aula/dia.         
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L

ei
 F

ed
er

al
 N

º 
9
3
9
4
/9

6
 

COMPONENTES CURRICULARES 
1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

 
B

as
e 

N
ac

io
n

al
 C

o
m

u
m

 

C
ó
d
ig

o
s 

e 

L
in

g
u
ag

en
s 

Língua Portuguesa e 

Literatura 5 5 4 

 Arte 2 2   

 Educação Física 2 2 2 

 

C
iê

n
ci

as
 

d
a 

N
at

u
re

za
 

e 

M
at

em
át

ic
a 

Matemática 5 5 4 

 Biologia 2 2 2 

 Física 2 2 2 

 Química 2 2 2 

 

C
iê

n
ci

as
 H

u
m

an
as

 

História 3 3 2 

 Geografia 2 3 2 

 Filosofia 2 1 1 

 Sociologia 1 1 1 

 

Total da Base 

Nacional 

Comum     28 28 22 

 

P
ar

te
 D

iv
er

si
fi

ca
d
a 

C. e  L. 
Língua Est. Moderna - 

Inglês 2 2 2 

 C. e  L. 

DAC - Língua Port. e 

Literatura     2 

 

C.N. e 

M. DAC - Matemática     2 

 C. H. DAC - História     2 

 Total da Parte Diversificada 2 2 8 

 Total Geral 30 30 30 
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QUADRO CURRICULAR - ENSINO MÉDIO/ 2011  

       

MÓDULO NOTURNO: 40 semanas/ano;  1080 horas/aula - ano; 27 horas/aula - 

semana; 5 horas/aula - dia. 

       

L
E

I 
F

E
D

E
R

A
L

 N
º.

 9
3
9
4

/9
6

 

COMPONENTES CURRICULARES 
1ª série 2ª série 3ª série 

Base 

Nacional 

Comum 

C
ó
d
ig

o
s 

e 

L
in

g
u
ag

en
s 

Língua Portuguesa e 

Literatura 4 4 4 

Arte 2 2   

Educação Física 2* 2* 2* 

C
iê

n
ci

as
 

d
a 

N
at

u
re

za
 

e 

M
at

em
át

ic
a 

Matemática 4 4 4 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

C
iê

n
ci

as
 

H
u
m

an
as

 

História 2 3 1 

Geografia 2 2 1 

Filosofia 2 1 1 

Sociologia 1 1 1 

Total da Base Nacional Comum 25 25 20 

Parte 

Diversifi-

cada  

C. e 

L. 

Inglês 2 2 1 

DAC - Língua Port. e 

Lit.     2 

C. H. DAC - Geografia     2 
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C. N. 

e M. DAC - Matemática     2 

Total da Parte Diversificada 2 2 7 

Carga Horária Total 27 27 27 

 

* As aulas de Educação Física serão ministradas fora do período regular de 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

B – CALENDÁRIO ESCOLAR  

 

 

 

C – HORÁRIO DE TRABALHO 
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E - CONTROLE DE FREQÜÊNCIA 

 

 A Escola faz o controle sistemático de freqüência dos alunos às atividades escolares 

e, bimestralmente, são adotadas as medidas necessárias para que os alunos possam 

compensar ausências que ultrapassem o limite  do total das aulas dadas ao longo de cada 

mês letivo. 

 As atividades de compensação de ausências são programadas, orientadas e registradas pelo professor 

da classe ou das disciplinas, com a finalidade de sanar as dificuldades de aprendizagem provocadas 

por freqüência irregular às aulas. 

 A compensação de ausências não exime a Escola de adotar as medidas previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e nem a família e o próprio aluno de justificar suas faltas. 

 O controle de freqüência é efetuado sobre o total de horas letivas, exigida a freqüência mínima de 

75% para promoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Ata/Plano de aplicação de recursos financeiros para o ano de dois mil e sete. 
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Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e sete, reuniram-se os membros desta Diretoria da 

APM e do Conselho de Escola em uma sala de aula desta unidade escolar para realizarmos o Plano de 

Aplicação dos Recursos Financeiros para o presente ano. Com as verbas DMPP e Material de 

Consumo, adquiriremos materiais para a secretaria, material de suporte pedagógico para auxílio do 

trabalho de professores e alunos em sala de aula e material de limpeza (merenda e prédio escolar); 

com a verba de Manutenção Escolar/FDE, serão realizadas manutenções e consertos no prédio escolar 

e em equipamentos eletrônicos e outros afins; com a verba Prestação de Serviços/FDE  serão 

remunerados os funcionários dos quadros de apoio da escola contratados via cooperativa; com a verba 

PDDE, geralmente recebida no final do ano letivo, serão adquiridos os materiais permanentes 

permitidos, bem como os de consumo; com a verba advinda para o Projeto Escola da Família serão 

adquiridos os materiais permitidos para o referido fim. Os projetos, que por ventura vierem a existir, 

terão suas verbas designadas a seus fins. Caso recebamos outras verbas, seus destinos serão decididos 

em reuniões ordinárias/extraordinárias a fim de atender nossas necessidades. Sem mais, eu, diretora 

da escola, encerro a ata. 

  

(Livro Ata da Associação de Pais e Mestres, página 51) 

 

 

 

 

 

G – QUADRO DOCENTE 

Nº  NOME SITUAÇÃO DISCIPLINA ESCOLA  SEDE  

01 ADRIANA CRISTINA 

PAVAN 

PEB-II   

EFETIVO 

QUIMICA / 

CIÊNCIAS 

EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

02 ANA PAULA FERREIRA PEB-II   

EFETIVO 

PORTUGUÊS EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

03 CACIARA ANDRADE PEB-II   GEOGRAFIA EE. PROF. DR. JOÃO 
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EFETIVO CHIARINI 

04 CEILA MATHEUS 

TAVARES 

PEB-II   

EFETIVO 

MATEMÁTICA EE. PROF. JOSÉ 

ROMÃO 

05 CILMARA PAES 

CALDERON SALLES 

PEB-II   

EFETIVO 

MATEMÁTICA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

06 CÉLIA REGINA SOUZA 

VIANA 

PEB-II   

OFA 

CIÊNCIAS EE. JURACY DE M 

FERRACIU 

07 DENILCE ROSSETO 

CARRARA 

PEB-II   

OFA 

ED. ARTISTICA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

08 EDILAINE PASTORI PEB-II   

EFETIVO 

INGLÊS EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

09 EVELISE ZACZUK 

BASSINELLO 

PEB-II   

OFA 

MATEMÁTICA / 

FISICA 

EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

10 FABIO FALCÃO 

OLIVEIRA 

PEB-II   

OFA 

FILOSOFIA EE. PROF P. M 

CAVALCANTI 

11 FABIO HENRIQUE C. 

NASCIMENTO 

PEB-II   

OFA 

FÍSICA EE. JURACY DE M 

FERRACIU 

12 FRANCISCO R. 

SCHIMITH 

PEB-II   

EFETIVO 

ED. FISICA EE. PROFª Mª L. S. 

COSENTINO 

13 GRAZIELA AUGUSTA 

CHIAVOLONI 

PEB-II   

OFA 

ED. DISICA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

14 GUIDA AP. PERIN 

SPINOSI 

PEB-II   

EFETIVO 

HISTÓRIA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

15 HELOISA HELENA C. 

GARBIN 

PEB-II   

OFA 

PSICOLOGIA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

16 JONAS JOSÉ FEDATTO PEB-II   

EFETIVO 

PORTUGUÊS/INGLÊS EE. D. ANIGER F M 

MELILLO 

17 KAREN CRISTINA DONI PEB-II   MATEMÁTICA EE. DR. ANTONIO P 
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EFETIVO A FERRAZ 

18 KATIA NOGUEIRA DE A. 

BEDRAN 

PEB-II   

OFA 

MATEMÁTICA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

19 KELEN MANTUAN C. DE 

GODOY 

PEB-II   

EFETIVO 

GEOGRAFIA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

20 LISILHA MARIA SILVA PEB-II   

EFETIVO 

ED. FISICA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

21 LUCIANA ALEVA 

CRESSONI 

PEB-II   

EFETIVO 

PORTUGUÊS EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

22 MARCOS RIBEIRO DE 

SANTANA 

PEB-II   

OFA 

FILOSOFIA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

23 MARIA APARECIDA C. 

SANTOS 

PEB-II   

OFA 

MATEMÁTICA EE. DR. JORGE 

COURY 

24 MARIA BEATRIZ P. DE 

CAMARGO 

PEB-II   

OFA 

CIÊNCIAS EE. DR. JORGE 

COURY 

25 MARIA BENEDICTA N. 

MARTELLO 

PEB-II   

EFETIVO 

ED. ARTÍSTICA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

26 MARIA BENEDITA S. 

PAVINATTO 

PEB-II   

EFETIVO 

PORTUGUÊS EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

27 MARIA JOSÉ DE 

CAMARGO 

PEB-II   

OFA 

BIOLOGIA CIÊNCIAS EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

28 MARILDA APA. 

GONÇALVES 

PEB-II   

OFA 

CIÊNCIAS EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

29 MARTA MARIA MORAL 

F. PEREIRA 

PEB-II   

EFETIVO 

HISTÓRIA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

30 MAURICIO FRANCISCO 

JOÃO 

PEB-II   

EFETIVO 

MATEMÁTICA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

31 MAYRA SCAPATICIO DA PEB-II   BIOLOGIA EE. PROF. DR. JOÃO 
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SILVA EFETIVO CHIARINI 

32 NOEMI FELIPE 

SANTIAGO 

PEB-II   

EFETIVO 

INGLÊS EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

33 ROSA MARIA S. DE 

OLIVEIRA 

PEB-II   

EFETIVO 

PORTUGUÊS EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

34 SHEILA MARIA B. PEXE PEB-II   

EFETIVO 

CIÊNCIAS EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

35 SILVANA CARLA 

TRAVAGLINI 

PEB-II   

EFETIVO 

PSICOLOGIA EE. PROF. 

BENEDITO 

F.COSTA 

36 VALÉRIA AP. ANTI   

LONGO 

PEB-II   

EFETIVO 

GEOGRAFIA EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

37 VANDERLEI ANTONIO 

STEFANUTO 

PEB-II   

OFA 

CIÊNCIAS EE. PROF. DR. JOÃO 

CHIARINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H - QUADRO DE PESSOAL 
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NOME CARGO FUNÇÃO SITUAÇÃO 

KÁTIA F. NARDO DIRETOR DE ESCOLA EFETIVO 

SANTO BOSCARIOL VICE-DIRETOR DE ESCOLA EFETIVO 

SANDRA D. A. PAVAN PROF. COOR. PEDAGÓGICO EFETIVO 

MARLY PIMENTA SECRETÁRIO DE ESCOLA EFETIVO 

NIZE DA SILVA LEITE AGENTE DE ORG.ESCOLAR EFETIVO 

ADALBERTO S. LEITE AGENTE DE ORG.ESCOLAR CONTRATAÇÃO/FDE 

NATÁLIA M. 

BORTOLETO 

AGENTE DE ORG.ESCOLAR CONTRATAÇÃO/FDE 

IVANETE AP. 

GRADANTE 

AG.DE SERV. ESCOLARES CONTRATAÇÃO/FDE 

NOEMI DE A. 

CAMARGO 

AG.DE SERV. ESCOLARES CONTRATAÇÃO/FDE 

JULMAR GOMES 

PINTO 

AG.DE SERV. ESCOLARES CONTRATAÇÃO/FDE 

LUZIA R.DE CAMPOS AUX. DE SER. ESCOLARES CONV. PREF/ APM 

MARIA SILVIA D. 

MORETTI 

VIGIA CONV. PREF/ APM 

ROMILDA FR. GOMES MERENDEIRA PREFEITURA 

TEREZA GR. DOS 

SANTOS 

MERENDEIRA PREFEITURA 
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I - PROJETOS 

 

Os Projetos serão desenvolvidos em sintonia com a oficina pedagógica da Diretoria Regional de 

Ensino e parceria com a comunidade. São: 

**Meio Ambiente – tema “DE OLHO NA CIDADE” (Parceria com a Empresa Belgo Mineira 

instalada em nossa comunidade); 

** Construindo o Nosso Jornal  (Parceria colégio Coc, LC materiais de construção, QUALI DATA 

escola  de Informática ,Casa de materiais Correr etc);  

**Outros projetos pontuais: Grêmio Estudantil (estudando os grandes lideres e pacifistas, Ética na 

Convivência, Conhecendo melhor as regiões brasileiras e “Amazônia: a vida pede socorro”  

**Participação em concursos: Belgo; EPTV;  

**Festival musical: Sesc (apresentação das bandas)  

** Passeios culturais: Salão de Humor; Teatro Unimep; Exposições no Sesc; Bovespa; Parque 

ecológico; Paraíso da Criança; Museu etc. 
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Projetos pedagógicos interdisciplinares  /2007 

 

TEMA :  ATIVAR O GRÊMIO ESTUDANTIL 

FRAGILIDADE : FALTA DE ATUAÇÃO NO  GRÊMIO ESTUDANTIL 

PUBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PERÍODO: 1º BIMESTRE 

 

OBJETIVO :  

 

Melhorar o trabalho entre professores/alunos ; alunos/alunos; Direção/alunos; 

Direção/professores;Escola /Comunidade; Ativar a APM; Promover a solidariedade da Comunidade 

Escolar. 

Despertar no aluno sua cidadania : Conscientização, determinação e responsabilidade. 

 

CONTEÚDOS:  

 

Português  

>Proporcionar ao aluno o conhecimento dos Grandes lideres políticos  que tiveram participação ativa  

na sociedade  

>Conhecer as conquistas e seu processo de mudança. 

Porcentagem – Calcular a benfeitoria de cada proposta feita por chapas concorrentes ou grêmios  

anteriores. 

. 

Educação Física : 

>Incentivar os alunos a formar chapas para concorrer ao Grêmio Estudantil, cada chapa deverá formar 

uma proposta de trabalho a qual será apresentada a escola e cumprir dentro do tempo determinado 

divulgação desta proposta até o dia da eleição.  
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>Envolver todos os alunos no intuito de dar idéias viáveis e comprometê-los no sentido de colocar as 

idéias em prática.  

 

História : 

> Trabalhar a liderança do Grêmio de modo que eles sm cidadãos conscientes e lutem com dignidade 

para defender os interesses da escola e Comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA :  TODO ALUNO É CAPAZ DE APRENDER 

FRAGILIDADE : ALUNOS SEM PERSPECTIVAS, FALTA DE INTERESSE 

PUBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PERÍODO: 2º BIMESTRE 

 

OBJETIVO :  

Conscientizar  o aluno da importância dos estudos; socializar o conteúdo ao cotidiano; tornar as aulas 

mais significativas. 

Levar o aluno a participar de forma ativa na economia de sua casa,ter conhecimento dos gastos e 

rendas de seus familiares . 

Planr suas próprias finanças inclusive aprender a investir seus ganhos como mesadas e até seus 

salários .  

Fazer a analise e reflexão para se chegar ao entendimento da situação. Priorizar as necessidades mais 

relevantes. 

 

CONTEÚDOS:  
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Educação Física  

> Buscar conhecer o publico alvo, fazer o diagnóstico ( observar , conversar, pesquisar). 

> Conhecer melhor a clientela e proporcionar uma aprendizagem atraente , estimulante. >Levar o 

aluno a ser o protagonista , o sujeito de cada ação.  

> Orientar sobre as necessidades de atividades físicas,  esportes e lazer para a melhoria da qualidade 

de vida . 

 

Matemática  –  

>Economia doméstica, orçamento familiar, construção e leitura de gráficos e tabelas. 

>Buscar conhecer o público alvo, fazer o diagnóstico ( observar, conversar, pesquisar). 

 

 

 

 

TEMA :  AS MARAVILHAS DAS REGIÕES BRASILEIRAS 

FRAGILIDADE : CONHECIMENTO DO PRÓPRIO PAÍS 

PUBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL 

PERÍODO: 3º BIMESTRE 

OBJETIVO :  

Levar o aluno a conhecer melhor as regiões brasileiras , despertando uma consciência crítica em 

relação as riquezas e as suas potencialidades. Como  também atentar para as desigualdades sociais.  

Resgatar valores e interagir aluno-escola-família . 

Estimular a cidadania e a ética 

Resgatar nossas tradições  

Identificar acontecimentos , realidades e expressões de diversas sociedades.  

Levar o aluno a compreender que o território brasileiro está dividido em regiões de acordo com seus 

costumes , tradições, clima e vegetação ... 

Despertar para o respeito a outras culturas , conhecer e interagir com diversas culturas. 
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CONTEÚDOS:  

Matemática  

>Estudar as regiões do país ( costumes, as comidas típicas, musicalidade, linguagem , cultura, 

mortalidade, população , construção civil , espaço  

>Leitura e Interpretação de gráficos. 

>Unidade peso e medida ( comidas típicas, construção civil ) 

Educação Física : 

>Orientar e conscientizar a necessidade do outro nas regras de convivência e limites através de 

trabalhos em grupo , equipe e individual , com atividades lúdicas , recreativas  e esportivas 

Historia :  

>Estudar as danças , comidas, trajes. 

>Fazer um levantamento das simpatias, chás, trovas, brincadeiras folclóricas regionais e locais. 

>Estudar músicas envolvendo histórias  e dramatizações. 

Geografia  

>Estudar mapas das regiões, enfocando em cada região atividades econômicas . 

>Colagem  

>Mapa enfocando comidas típicas e  danças  

> musicas de cada região 

> mapa etnias (colagem ) 

> Filme Kiriku e a feiticeira  

 

 Inglês  

HalloWeen – textos históricos dessa  festa ( despertar para o respeito a outras culturas , conhecer e 

interagir com diversas culturas ) 

Supertição 

Desfile de fantasia , filmes, teatro etc. 
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TEMA :  ÉTICA E CIDADANIA 

FRAGILIDADE : FALHA DE RELACIONAMENTO , RESPEITO AO PRÓXIMO 

PUBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PERÍODO: 4º BIMESTRE 

 

OBJETIVO :  

Melhorar o comportamento dos alunos , através da sensibilidade dos mesmos com debates sobre os 

temas abaixo citados : diferença, solidariedade, compaixão,perdão,união, companheirismo, 

preconceito, convivência 

 

Nova leitura de mundo visando aspectos  social e ambiental 

Socializar 

Promover nova forma de aprendizado 

Despertar o aluno para os diversos tipos de preconceitos ( aborto, órfãs, homossexualismo, 

egocentrismo, racismo, maioridade penal  etc. ) formando opiniões argumentativas.  

 

 

CONTEÚDOS:  

 

 Matemática  

> Proporcionar o trabalho com regras de Ética e Cidadania , através de texto e filmes que abordem 

temas relacionamentos ( preconceitos, discriminação etc) , mas que também sobre salvam a 

solidariedade, amor , dignidade, cooperação etc. sugestões de filmes ( Um amor para recordar; irmãos 

de fé ; fugas das galinhas; vida de inseto; espanta tubarões...) 
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História  

>Através de textos com leitura e interpretação , palestras , gincanas educativas, debates , roda de 

conversa e visitas  

 

Geografia  

>Propor no decorrer das aulas situações de reflexão em relação aos assuntos polêmicos , levantamento 

de argumentação divergentes , para que o próprio aluno forme a sua opinião .  

> Leituras  : Artigo de opinião ( Material Ensino Médio em rede )  

 

Português/ Inglês  

Relacionar os diferentes tipos de Plágio ( por meio de filmes , textos diversificados e palestras  

Conscientizar ao problema de piratariano que diz respeito à compra de CD, DVD, roupas de Griff, 

peças e acssóriuos de P.Cetc.  

Sensibilizar o discente sobre o Plagio( apropriação de idéia alheia, trabalhos escolares, invenções , 

músicas , poemas etc.)  

 

 

J - INSTITUIÇÕES ESCOLARES 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

 

 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA APM DA E. E. PROF. DR. JOÃO CHIARINI. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e sete, nas dependências desta unidade escolar 

situada a rua Jordão Martins, 280, Vila Fátima, Piracicaba, reuniram-se os membros e associados da 

Associação de Pais e Mestres, em primeira convocação às 17h30min, não havendo quorum para sua 

realização, aguardou-se 30 minutos, para em 2ª convocação, para iniciar os trabalhos, conforme edital 
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de convocação afixado no quadro de avisos da escola e enviado circulares aos associados, com a 

finalidade de eleger os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria. Assumindo a 

presidência dos trabalhos, a Sra Kátia Ferragutt Nardo, presidente nato do Conselho Deliberativo, 

designou a Sra. Guida Aparecida Perin Spinosi, como secretária desta assembléia, em seguida a 

senhora Diretora declarou aberto o processo de escolha, pelos presentes, procedendo a eleição dos 

membros do Conselho Deliberativo, que ficou assim constituído: Kátia Ferragutt Nardo, presidente 

nato, brasileira, casada, Diretora de Escola, residente e domiciliada à rua Carlos de Campos, 45 apto 

11, São Judas, Piracicaba, RG: 18.077.712-9, CPF: 139.543.168-03; professores: Maria Benedita 

Silveira Pavinatto, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada à rua Américo Perissinoto, 

83, Santa Rosa, Piracicaba, RG: 11.504.420, CPF: 016.449.088-40;  Kátia Nogueira de Azevedo 

Bedran, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada á Rua Elisa Gobeth Furlan, 81 apto 73, 

Nova América, Piracicaba, RG; 12.664.398-2, CPF: 068.783.308-66; Maurício Francisco João, 

brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado à Rua Prudente de Moraes, 78, Centro, 

Piracicaba, RG: 16.108.708, CPF: 078.707.068-84; pais de alunos: Nize da Silva Leite, brasileira, 

casada, agente de organização escolar, residente e domiciliada à rua Bento Martins de Souza, 135, 

Jardim Primavera, Piracicaba, RG: 12.877.260, CPF: 115.570.578-50; Eleni Lúcia dos Santos, 

brasileira, separada, do lar, residente e domiciliada à Rua das Ametistas, 83, Mario Dedini, 

Piracicaba, RG: 33.760.731-X, CPF: 264.797.668-65; Arlete da Silva Rosa Camargo, brasileira, 

casada, do lar, residente e domiciliada à Rua Benedito José Anastácio, 265, Vila Fátima, Piracicaba, 

RG: 16.660.143, CPF: 092.014.028-02; Regiane Cristina Soares Ribeiro, brasileira, divorciada, 

balconista, residente e domiciliada à Rua Benedito José Anastácio, 728, Vila Fátima, Piracicaba, RG: 

m.8.156.287; alunos: Marinilce Delmondes Pereira, brasileira, casada, do lar , residente e domiciliada 

à Rua Avelina Martin Pereira, 151, Vila Industrial, Piracicaba, RG: 17.670.325-1, CPF: 067.309.648-

39; Ângela Mariano Rodrigues, brasileira, casada, porteiro, residente e domiciliada à Rua Olívia 

Antonicela Zanin, 115, Altos de piracicaba, Piracicaba, RG: 26.424,081-9, CPF: 126.414.638-81; 

sócio admitido: Waisilene Virgínia de Lima, brasileira, solteira, maior, do lar, residente e domiciliada 

à Rua Silveira Sampaio, 511, Vila Industrial, RG: 40.603.592-1, CPF: 368.817.488-76; Conselho 

Fiscal: Marta Maria Moral Figueiredo Pereira, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada à 

rua Fernando Lopes, 1733, apto 103, bloco1, Paulicéia, Piracicaba, RG: 16.660.345, CPF: 
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086.355.308-70; Wilson José Berto, brasileiro, casado, segurança, residente e domiciliado à Rua 

Maria Olímpia Pereira da Silva, nº 147, Mario Dedini, Piracicaba, RG: 22.024.912-X, CPF: 

136.243.218-03; Claudete Aparecida da Silva Leite, brasileira, solteira, maior, Professora de 

Educação Infantil, residente e domiciliada á Rua Bento Martins de Souza, 135, Jardim Primavera, 

Piracicaba, RG: 19.926.777, CPF: 095.953.248-09. Em seguida foram eleitos os membros da 

Diretoria Executiva: Diretor Executivo: Luciana Aleva Cressoni, brasileira, solteira, maior, 

professora, residente e domiciliada à Rua Moraes Barros, 250, apto, 301, RG: 28.170.456-9, CPF: 

196.945.748-11; Vice–Diretor Executivo: Cilmara Paes Calderon Salles, brasileira, casada, 

professora, residente e domiciliada à rua Doze de Outubro, 67, Vila Fátima, Piracicaba, RG: 

18.240.951-X, CPF: 089.371.148-95; Secretário: Guida Aparecida Perin Spinosi, brasileira, casada, 

professora, residente e domiciliada à rua Florêncio de Abreu, 165, Jardim Primavera, Piracicaba, RG: 

05.540.211, CPF: 848.260.378-72; Diretor Financeiro: Marly Pimenta, brasileira, solteira, maior, 

secretária de escola, residente e domiciliada à rua Elvira Rosa P. Pizzigatti, 385, Vila Industrial, 

Piracicaba, RG: 12.375.381, CPF: 015.892.078-31; Vice–Diretor Financeiro: Nize da Silva Leite, 

brasileira, casada, agente de organização escolar, residente e domiciliada à rua Bento Martins de 

Souza, 135, Jardim Primavera, Piracicaba, RG: 12.877.260, CPF: 115.570.578-50;  Diretor Cultural: 

Valéria Aparecida Anti Longo, brasileira, viúva, professora, residente e domiciliada à Av. Cruzeiro do 

Sul, 2845, Nova Piracicaba, Piracicaba, RG: 17.570.973, CPF: 214.468.748-00; Diretor de Esportes: 

Lisilha Maria da Silva, brasileira, solteira, maior, professora, residente e domiciliada à Rua  Virgílio 

Furlan, 987, Paulicéia, Piracicaba, RG: 16.340.867, CPF: 092.023.838-02; Diretor Social: Sandra 

Dantas de Almeida Pavan, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada à Rua Piracicaba, 23, 

Tupi, Piracicaba, RG: 19.135.235, CPF: 277.733.598-22; Diretor de Patrimônio: Noemi Felipe 

Santiago, brasileira, solteira, maior, professora, residente e domiciliada à Rua José Penatti, 191, bloco 

01, apto 21, Jardim Noiva da Colina, Piracicaba, RG: 22.321.989-7, CPF: 110.003.358-01. Os 

membros eleitos foram empossados para um mandato com início em vinte e cinco de maio de dois mil 

e sete e término em vinte e cinco de maio de dois mil e oito. A diretora agradeceu a participação de 

todos, deu-se por encerrada a assembléia, que vai assinada por mim e pela secretária e por todos os 

membros. Piracicaba, vinte e cinco de maio de dois mil e sete. 
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______________________ 

Luciana Aleva Cressoni 

RG: 28.170.456-9 

CPF: 196.945.748-11 

Diretor Executivo 

________________________________ 

Cilmara Paes Calderon Salles 

RG: 18.240.951-X 

CPF: 089.371.148-95 

Vice – Diretor Executivo 

________________________________ 

Marly Pimenta 

RG: 12.375.381 

CPF: 015.892.078-31 

Diretor – Financeiro 

________________________________ 

Nize da Silva Leite 

RG: 12.877.260 

CPF: 115.570.578-50 

Vice – Diretor Financeiro 

 

 

(Livro Ata da Associação de Pais e Mestres, páginas 51 e 52) 

 

 

 

 

GRÊMIO ESTUDANTIL 
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Ata de Posse do Grêmio Estudantil 

 

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e sete, a diretora Kátia Ferragutt Nardo reuniu os 

membros do Grêmio Estudantil e anunciou a posse, após verificar os trâmites legais da candidatura da 

chapa “A união faz a força”, a qual foi eleita por meio de votos secretos e seguiu todos os critérios 

propostos pela escola: inscrição, divulgação e eleição. Sendo assim, os candidatos vencedores foram: 

Presidente: Jenifer Verônica Santos Macedônio; Vice-presidente: Adriana Alves da Silva; 

Secretário: João Carlos Teodora Junior; Oradora: Jéssica Cal Buzello e Tesoureiro: Josiane Lesbão 

Tavares. Assim, todos os integrantes do Grêmio Estudantil, em acordo com a Direção da escola, 

tomaram ciência dos compromissos e responsabilidades do grupo e a Direção deu por encerrada a 

Reunião em trinta de março de dois mil e sete.  

 

(Livro Ata do Grêmio Estudantil, página 03) 
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K - COLEGIADOS 

 

CONSELHO DE ESCOLA 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Escola da EE prof. Dr. João Chiarini.  

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e sete, reuniram-se nesta escola professores, 

gestores, funcionários, pais e alunos para constituição do Conselho de Escola da mesma. Tendo 

exposto sua natureza deliberativa e sua duração, foram eleitos os seguintes membros: docentes: 

Cilmara Paes Calderon Salles, Marcos Ribeiro de Santana, Maurício Francisco João, Kátia Nogueira 

de Azevedo Bedran, Adriana Cristina Pavan, Luciana Aleva Cressoni, Kelen Mantuan Cardeal de 

Godoy, Fábio Henrique de Castro Nascimento e, docentes suplentes: Lisilha Maria da Silva e Guida 

Aparecida Perin Spinosi; especialista: Sandra Dantas de Almeida Pavan, suplente: Santo Boscariol; 

funcionário: Luzia Rozatte de Campos, suplente: Maria Sívia de Deus Moretti; pais: Cláudia Inês 

Aparecida Teixeira Gonçalves, Claudete Aparecida da Silva Leite, Rosemeire Spadão de Moura, 

Guida Aparecida Perin Spinosi, Maria de Fátima Bezerra M. Oliveira, suplentes: Marly Pimenta, Nize 

da Silva Leite; alunos: Patrick Fernando Gonçalves, Matheus Penzani, Larissa Martini, Graziele 

Teixeira da Cruz, Rafaela Cristina de Moura e suplentes: Felipe Sampaio Camargo e Mayara Granelli 

Nunes. Tendo sido escolhido o Conselho de Escola para o ano de dois mil e sete, três assuntos foram 

discutidos: a). Recondução da coordenadora Sandra Dantas de Almeida Pavan: depois de uma votação 

e algumas observações no sentido de melhorar sua atuação junto aos projetos desenvolvidos na 

escola, os professores optaram pela sua recondução; b). Realização do Prêmio Renageste: diante da 

grande mudança no corpo docente na escola neste ano de dois mil e sete, os professores, gestores e 

comunidade resolveram pela não realização do mesmo, comprometendo-se a realizar a Auto-
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Avaliação Institucional no final do ano a fim de nos auto-avaliar enquanto profissionais da educação; 

c). Calendário escolar do presente ano: para completar o número de 200 (duzentos) dias letivos, os 

membros presentes decidiram por acatar a sugestão da Diretoria de Ensino, tornando letivos os dias 

vinte e um de abril, treze de junho, sete de setembro, onze de novembro, vinte de novembro e quinze 

de dezembro. Encerradas as três discussões e nada mais havendo para ser discutido, a diretora 

encerrou a reunião e sua respectiva ata. 

 

(Livro Ata do Conselho de Escola da EE Prof. Dr. João Chiarini, páginas 39 e 40) 

 

 

 

 

CONSELHO DE CLASSE E SÉRIE 

 

  Os Conselhos de Classe e Série, enquanto colegiados responsáveis pelo processo coletivo de 

acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, organiza-se, de forma a: 

 I – possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos e entre séries e turmas; 

 II – propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e aprendizagem; 

 III – favorecer a integração e seqüência dos conteúdos curriculares de cada série/classe; 

 IV – orientar o processo de gestão do ensino. 

 Os Conselhos de Classe e Série são constituídos pelo diretor da escola, todos os professores da 

mesma classe ou série, pelo professor coordenador pedagógico contando com a participação de um 

aluno de cada classe, independentemente de sua idade, escolhido por seus pares. 

  Os Conselhos de Classe e Série devem se reunir, ordinariamente, uma vez por bimestre e, 

extraordinariamente, quando convocados pelo diretor. 

  Os Conselhos de Classe e Série, de natureza consultiva (e deliberativa) , têm as seguintes 

atribuições :  
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I – acompanhar o rendimento da classe e da série , em cada componente curricular e de forma 

globalizada 

analisando a avaliação, enquanto processo, utilizando-se de uma consciência crítica gradual  e 

coletiva na tomada de decisões; 

identificando os alunos de aproveitamento insatisfatório; 

identificando individualmente o que o aluno não compreende  e por quê não compreende; 

indicando a necessidade de estudo de recuperação paralela e/ou contínua; 

coletando e utilizando  as informações sobre as necessidades, interesses e aptidões dos alunos; 

elaborando a programação  das atividades de recuperação e reforço e de compensação de 

ausências; 

II – promover a integração do aluno e professor no grupo classe / série / escola; 

III – orientar o processo educativo através da ação-reflexão-ação: 

        a)  propondo ações e medidas que visem a melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

            b) proporcionando ao corpo docente e discente no decorrer do ano letivo , atividades  

destinadas a melhoria do relacionamento interno. 
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L – HORÁRIO DE TRABALHO DOS PROFESSORES COLETIVO 

 

Organização das horas de trabalho coletivo  

 

1ºbimestre 2ºbimestre 3ºbimestre 4ºbimestre  

Fev/mar/abr Mai/jun/jul Agos/set Out/nov/dez 

Proposta 

Pedagógica 

Plano de ensino 

Trabalho 

Projetos com 

Parcerias – Belgo 

Mineira Tema de 

“olho na cidade” 

 

Jogos Pan - americanos Rio 

/2007 

Prevenção também se ensina  

Projetos Interdisciplinares 

Projetos Interdisciplinares 

Tema :   Ética e cidadania 

Fragilidade : falha de 

relacionamento , respeito 

ao próximo 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Coordenadoria de Ensino do Interior  
 Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

E.E. “PROF. DR. JOÃO CHIARINI” 
PLANO DE GESTÃO 

225 

 

diferenciado 

Diagnóstico de 

leitura /escrita 

Propostas de 

formatura 

Projetos tema :  Ativar o 

grêmio estudantil 

Fragilidade : falta de 

atuação no  grêmio 

estudantil 

Publico alvo: ensino 

fundamental e médio 

Período: 1º bimestre 

 destinados ao 

Ensino Fundamental 

e Médio(visando a 

melhoria das aulas)  

Formação do 

Grêmio Estudantil 

/sugestões / eleição 

Encaminhamentos 

de alunos p/ 

Recuperação 

Paralela 

  

Ensino 

Fundamental  

 Visita a Belgo ( 

atividade 

monitorada – 

público alvo 6ª 

séries  

Resolução SE  30 – 

Trata do 

rendimento doa 

alunos.  

Prática Pedagógica  

Progressão Parcial  

Projeto Festa 

Junina 

Fabrica do Sorriso ( 

Serviço 

Odontológico ) 

Incentivo a Leitura 

Olimpíadas de 

Química, física e 

matemática ( USP) 

 

Tema :  as maravilhas das 

regiões brasileiras 

Fragilidade : conhecimento 

do próprio país 

Publico alvo: ensino 

fundamental 

Período: 3º bimestre 

Deliberação 11/95 

Compensação de ausência ( 

trabalhos/ avaliações ) 

Projeto  

Desfile 7 de setembro 

ENEM 

Olimpíadas de Matemática ( 

Unicamp)  

 

 

 

Publico alvo: ensino 

fundamental e médio 

Período: 4º bimestre 

Fechamento de Notas e 

Decisão Final do Conselho 

Classe/Série 

 

 

Compensação de ausência 

(trabalhos/avaliaçõe) 
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Organização das horas de trabalho coletivo – Continuação  

 

1ºbimestre 2ºbimestre 3ºbimestre 4ºbimestre  

Fev/mar/abr Mai/jun/jul Agos/set Out/nov/dez 

Reforço de Trilhas 

e números  

Prevenção da 

Dengue  

Reclassificação / 

formulação das 

avaliações e 

encaminhamentos  

Fechamentos da 

Projeto 

Interdisciplinar:  

Tema :  todo aluno é capaz 

de aprender 

Fragilidade : alunos sem 

perspectivas, falta de 

interesse 

Publico alvo: ensino 

fundamental e médio 

Período: 2º bimestre 

Concurso de Redação : 

Prevenção também se 

ensina  

Parcerias Conselho 

tutelar ( evasão /faltas 

excessivas ) 

 

Avaliação do rendimento 

dos  alunos 

Formatura ( Organização 

do Evento )  
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notas  

Compensação de ausência ( 

trabalhos/ avaliações ) 

Construindo o 

nosso Jornal  

Festividades 

cívicas  

Legislação ( Eca 

/Municipalização...)   

 

 

 

 

 

Compensação de ausência ( 

trabalhos/ avaliações ) 

Concurso de Redação  EPTV 

Decisão de CCS do 

Supletivo  
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M – PLANOS DE ENSINO 

 

PORTUGUÊS 

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 

CIÊNCIAS 

BIOLOGIA 

MATEMÁTICA 

INGLÊS 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

FÍSICA 

QUÍMICA 

FILOSOFIA 

PSICOLOGIA 
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