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INTRODUÇÃO 

   O Projeto Político Pedagógico, que passaremos neste trabalho a chamar de PPP, 

construído de forma coletiva, relata a identidade da Escola Estadual Professor Uacury Ribeiro 

de Assis Bastos, suas características, aspectos culturais, expectativas, anseios, metas, difi-

culdades e facilidades. Procura resgatar sua historicidade, registrar práticas pedagógicas, 

trabalhos, apresentações, eventos culturais e esportivos realizados pela comunidade escolar 

e colaboradores. Mostra mudanças e avanços estruturais, físicos, funcionais e pedagógicos, 

desde sua inauguração no “prédio novo” em 1999, mais  especialmente a partir de 2003, ano 

em que a atual gestão assumiu em caráter efetivo. Permite que gestores, professores, fun-

cionários, pais, alunos, órgãos da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo e demais 

interessados conheçam a filosofia da escola. A partir destas diretrizes se possa planejar e 

instrumentalizar ações dentro dos aspectos apresentados. É uma “bússola” que norteia pla-

nejamentos, ações, cronogramas com metas a curto, médio e longo prazo. Gadotti cita que 

as funções de um PPP,  “....supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro” e que 

projetar significa passar de um estado confortável, arriscando-se às um período de instabili-

dade para conseguir atingir uma nova estabilidade; “...um projeto educativo pode ser tomado 

como promessa frente à determinada ruptura. As promessas tornam visíveis os campos de 

ação possível, comprometendo seus atores e autores.” . Podemos afirmar que cada mem-

bro da equipe escolar deve se responsabilizar por suas ações.   

          Temos a pretensão de proporcionar uma 

educação de qualidade à nossos alunos; o que necessariamente passa pelo diagnóstico e 

conhecimento de suas características, potencialidades e possibilidades. Esta qualidade vai 

além da meta quantitativa de acesso global. É preciso garantir a permanência de todos que 

nela ingressam e, sobretudo oferecer meios de que o aluno adquira consciência crítica, capa-

cidade de ação e desenvoltura geral como cidadão. No documento “Como elaborar o plano 

de desenvolvimento da escola”, FNDE, 2006 define por escola de qualidade: 

       “Entende-se a que desenvolve relações interpessoais que conduzem a atitudes e 

expectativas positivas em relação aos alunos; que coloca o aluno como foco de suas preocu-

pações positivas em relação aos alunos; que coloca o aluno como foco de suas preocupa-

ções; que dispõe de recursos humanos com formação e motivação adequadas e com materi-

al escolar e didático necessário; que conta com instalações em quantidade em condições 

adequadas de funcionamento; que tem assegurada a participação dos pais no acompanha-

mento do desempenho dos filhos e na avaliação da escola. Além disso, uma escola de quali-

dade é aquela que constrói um clima escolar que favorece o processo de ensino-

aprendizagem e que define e organiza processos que conduzem ao alcance de seus objeti-

vos. A reunião dessas características de traduzirá no bom desempenho dos alunos” 

        Através de ações sistematizadas, metas claras a serem alcançadas; pensadas a par-

tir deste PPP, podemos refletir  e discutir  problemas da escola, na busca de alternativas viá-

veis à concretização de sua intencionalidade.  

Este Projeto não pode e não foi elaborado para ficar arquivado e exclusivamente 

cumprir preceitos legais ou ornamentar o mobiliário de forma pseudo intelectual. É preciso ser 

vivenciado em todos os momentos e por todos os envolvidos com o processo educativo da 

unidade escolar. São indispensáveis valores como profissionalismo, envolvimento e compro-
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metimento; tríade que juntamente com a formação continuada do professor, possibilita e ga-

rante grande parte do sucesso da aprendizagem de qualidade. Esta participação ativa e 

comprometida do professor é citada no artigo  “O valor do Professor - Redes de Aprendiza-

gem”  relata boas práticas em municípios, como esta em que “...27 escolas analisadas nesta 

pesquisa, o compromisso do professor com o aluno foi citado como um dos principais fatores 

de sucesso das escolas. “Compromisso é não deixar o aluno sair da sala com o mesmo co-

nhecimento que trouxe. Ao final da aula, sempre pergunto à classe o que aprendeu e para 

que serve aquilo que aprendeu”. “Antes, existia um lema: o aluno não se desenvolveu porque 

a família não ajudou. Hoje, não. Somos nós mesmos os responsáveis pelo sucesso dos alu-

nos. Depois disso, a aprendizagem melhorou. Se tivéssemos cruzados os braços, eles não 

teriam sucesso”, diz outro professor. 

 Este PPP é fruto da soma de esforços de todos que compõem o universo escolar, 

pautas de ATPC’s – Aulas Técnicas Pedagógicas Coletivas, planejamentos, troca de informa-

ções, questionários, avaliações formais internas e externas, pesquisas constantes, leituras e 

releituras de inúmeros artigos, bem como o teor de cursos de pós-graduação e MBA feitos 

pelo Diretor da Escola, de professores e coordenadores pedagógicos. Ajuda imensamente 

positiva de funcionários, pais e responsáveis que consideram a escola  como instituição de 

muita importância na vida de seus filhos. 

        CARACTERIZAÇÃO 

   O bairro rural Carlos Gomes já foi uma das ricas regiões produtoras de café no 

Brasil. A área, que compreende mais quatro bairros (Gargantilha, Recanto dos Dourados, 

Monte Belo 1 e Monte Belo 2) tem cerca de 5 mil habitantes. Hoje, parte dos moradores se 

desloca até Campinas para trabalhar. Outros permanecem no bairro, produzindo hortifruti-

granjeiros e à frente de pequenos comércios. Com atividade predominantemente rural, como 

gado de corte, tendo também horta e hortaliças. Existem inúmeras chácaras de finais de se-

mana, onde alguns pais e alunos trabalham. Com um patrimônio arquitetônico de grande im-

portância histórica, a região guarda as marcas da época em que a agricultura cafeeira foi a 

principal atividade econômica no Estado de São Paulo. Prova disso são as quatro 

estações ferroviárias (Carlos Gomes, Desembargador Furtado, Pedro Américo e Tanquinho), 

além dos vários casarões das antigas fazendas, a Capela Santa Rita do Mato dentro e o ce-

mitério onde foram enterrados os soldados da Revolução de 32. 

 A revista SARÁO – Memória e Vida Cultural de Campinas, Vol. 3, nº 4, Janeiro/2005; 

traz relatos interessantes: 

“Sua origem provável remonta em metade do século XIX, na transição do ciclo do a-

çúcar para o ciclo cafeeiro, uma vez que ali eram terras do próprio engenho Mato Dentro, 

hoje fazenda Santa Rita do Mato Dentro."O nome de Mato Dentro do primeiro engenho que 

se montou na sesmaria Mato Dentro do Jaguari, distinguindo também outras propriedades do 

município, deveria originar-se de engenhos fundados dentro de mataria exuberante que co-

bria as terras de Campinas, afastados da estrada, tornando-se engenho localizado mato a-

dentro."Neste enorme engenho, formou-se uma vila, cujos moradores eram os próprios traba-
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lhadores da fazenda e praticavam atividades de subsistência, uma vez que se encontravam 

muito distantes de qualquer núcleo urbanizado.Esse bairro possuía um caráter rural na sua 

configuração espacial e na sua formação social e de produção de consumo básico para o 

próprio sustento.Registros fotográficos e informações obtidas de entrevistas feitas com mora-

dores muito antigos de, pelo menos, a terceira geração, revelam alguns elementos confirma-

dores dessa hipótese, como o traçado das ruas que apresentam-se tortuosas, desprovidas de 

qualquer planejamento; a arquitetura das casas demonstra um desenho simples, com tecno-

logia construtiva do início do ciclo cafeeiro, em taipa de pilão e pau-a-pique, bem como o de-

senho das fachadas das mesmas, algumas ainda com beiral voltado para a rua. 

Existiam aproximadamente dezesseis casas, além de uma capela, hoje capela de 

Santa Rita, implantadas, na sua maioria, de forma esparsa na área do bairro. A população 

variava entre sessenta e cinqüenta e cinco moradores.Com a implantação da ferrovia pela 

Cia. Mogiana, instalou-se a estação Carlos Gomes, já no final do século XIX, cuja construção 

ainda remanesce neste bairro, porém já bastante descaracterizada. 

 Enquanto a estação de trem e a ferrovia neste bairro antigo, estavam em atividade 

econômico/social decorrente do ciclo cafeeiro, ainda havia "vida", havia impulso nas relações 

próprias de um bairro rural. O trem era o meio de transporte mais eficaz para os habitantes 

dali, os quais sentiam enorme satisfação em se deslocar do bairro para Campinas ou para 

Jaguariúna, cujo percurso era composto por uma paisagem ainda não tão descaracterizada. 

Antes da década de 20, esta estação foi desativada e transferida para as terras da fazenda 

Sete Quedas, desmembradas em loteamentos nas imediações deste bairro, onde hoje é o 

Bairro Carlos Gomes Novo, que possui, aproximadamente, 5 mil habitantes.Esta estação 

possuía a função de carregadora de gado, função esta que se estendeu por alguns anos, 

principalmente a partir de 1919. Hoje, porém, restringe-se a ponto de parada turística da Ma-

ria Fumaça, o trem turístico da região.Paralelamente, estes trilhos foram sendo substituídos 

pelas rodovias, pelas estreitas estradas e pelos caminhos, responsáveis por alterar, sobre-

maneira, esta paisagem. Os moradores daí já não vivem apenas da cultura de subsistência. 

Agora, assumiram outros costumes. A relação entre o bairro com reminiscências rurais e a 

cidade adquire outro caráter. Apesar da maioria dos moradores ainda trabalhar ali nas imedi-

ações, nas fazendas, em chácaras ou em sítios, estes demandam serviços básicos de infra-

estrutura para o bairro onde vivem. Hoje, seu meio de transporte é o ônibus, que percorre 

todas as estradas das imediações, ainda em terra batida. Este antigo bairro, se situa entre 

Campinas e Jaguariúna, mas pertence ao município de Campinas, bem ao norte do mesmo, 

próximo à rodovia Campinas/Mogi-Mirim, que segue, em paralelo tanto com a ferrovia da an-

tiga Mogiana, como com o rio Atibaia, cujo curso d'água percorre toda a extensão desta área 

no sentido de norte a sul. O relevo desta área é pouco acentuado, sendo praticamente plano, 

com pouca declividade, fato este que justifica o adensamento em um índice significativo com 

relação a outras áreas da região, caracterizada, então, como perímetro urbano de Campinas. 

Apesar de localizar-se bem próximo a vários loteamentos do tipo chácaras de médio padrão 

existentes nas imediações, produtos de desmembramentos das fazendas Sete Quedas, San-

ta Rita do Mato Dentro e outras, o bairro em questão ainda continua com as mesmas caracte-

rísticas físicas, mantêm-se com a mesma implantação, com a maioria de suas casas origi-

nais, exceto por duas ou três que já foram demolidas. O bairro Carlos Gomes Velho rema-

nesce quase que totalmente nas suas casas, no traçado de suas ruas e de seus lotes. Este 

bairro apresenta uma configuração social entre a família de um lado e as cidades de Campi-

nas e Jaguariúna de outro, na escala de relação espacial-física e social de vida rústica. Ao 

mesmo tempo em que se constitui como uma unidade funcional relativamente autônoma, é 

tributário do município de Campinas. Pode ser caracterizado como um bairro remanescente 
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de bairro rural, pois é formado por "um grupo de vizinhança disperso, mas de contornos sufi-

cientemente consistentes para dar aos habitantes a noção de lhe pertencer, levando-os a 

distingui-lo dos demais bairros da zona.  

Além da religião e das festividades locais praticas no bairro Carlos Gomes, a alfabeti-

zação é muito valorizada pelos seus habitantes, pois todos reconhecem a "necessidade" de 

saber ler e escrever, a fim de conseguirem melhor emprego na cidade. A escola do bairro 

funcionou durante muito tempo dentro da Fazenda Santa Rita do Mato Dentro, num local hoje 

transformado num campo de pastagem, segundo informações obtidas com Da. Olga dos San-

tos Prodócimo e Sr. Orlando Prodócimo, moradores dos mais antigos do bairro Carlos Gomes 

em entrevista no local em setembro de 1996. "Antonio Cândido mostra como, participando 

das mesmas crenças, das mesmas práticas religiosas, dos mesmos costumes, dos mesmos 

conhecimentos técnicos, dos mesmos labores, era difícil de surgir entre eles uma diferencia-

ção social hierárquica muito desenvolvida e muito bem definida."  

            A atual estação Carlos Gomes foi construída antes 

mesmo da antiga e original estação ter sido desativada, estando a atual situada em terreno 

mais privilegiado, cujo relevo apresenta desníveis bem menos acentuados com relação ao 

terreno onde se situava a anterior. A estação Carlos Gomes ainda está funcionando, pois é 

por ela que passa o Trem da "Maria Fumaça". Seu percurso inicia-se na estação Anhumas, 

passando pelas estações Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador Furtado, Carlos Go-

mes e, finalmente, termina em Jaguariúna.” 

 

Origem do nome da escola 

O nome de batismo da escola é uma homenagem ao Professor Uacury Ribeiro de As-

sis Bastos (1918-1990), natural de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Professor de Geografia e 

História, pós-graduado e mestre em história da civilização americana; ministrou aulas em 

várias instituições de ensino, como PUC/SP e USP e autor de diversas publicações nas áreas 

de história e geografia. O nome foi definido, em atendimento à solicitação do ofício 14/92, 

datado de 01/07/92 em nome do então Deputado Estadual Afanásio Jazadji (PFL). Pesquisas 

sobre o Professor Uacury relatam que em 1995 a viúva doou à USP, uma coleção composta 

por livros e periódicos do acervo particular do escritor Uacury Ribeiro de Assis Bastos abran-

ge temas como história geral, história do Brasil e história das Américas.Assim como verifica-

mos que seu filho defendeu tese para seu doutorado na UNICAMP, utilizando como tema o 

trabalho de seu pai. 

 

UM POUCO DE HISTÓRIA 

http://www.youtube.com/watch?v=-aLoQdrfOzE 
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A escola nos dias atuais 

 

Nossa escola deixou a Praça Carlos Gomes, onde funcionava em espaços adaptados, 

e através de reivindicações populares foi inaugurada no “prédio novo” em 1999. Embora, pelo 

censo seja considerada de localização urbana, têm todas as características de região rural. 

Estradas de terra, saneamento através de fossa séptica, água entregue por caminhão pipa, 

chácaras, sítios, fazendas em seu entorno lhe dão esta caracterização. O ponto de referência 

utilizado é o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, a empresa Furnas, e o termo “divisa com 

Jaguariúna”. A escola está ao lado da APA – Área de Proteção Ambiental. 

Atualmente temos cerca de 500 alunos matriculados. Anos Iniciais no período da ma-

nhã, com cerca de 200; Anos Finais, à tarde, são mais 200. O Ensino Médio Regular é no 

período noturno com 100 alunos. São 08 salas de aula; 01 sala multiuso equipada com TV de 

Led de 55”, computador, projetor, aparelho de som, mesa de som, potência e caixas acústi-

cas com capacidade para 70 pessoas. Sala de informática com 14 computadores. Os alunos 

tem o auxílio de monitores do Programa Acessa Escola; sala de leitura com cerca de 6.000 

livros digitados para permitir o controle do empréstimo do acervo, sala de atividades com me-

sas encapadas, TV de Led de 32”, telão, projetor, computador com acesso a internet e armá-

rios para a guarda de materiais do Projeto Mais Educação que trabalha as áreas de pintura, 

teatro, esporte, jornal escolar e letramento. A sala pedagógica é destinada à guarda de livros 

didáticos, revistas, jornais, gibis, dicionários, jogos e material de diversos projetos. A escola 

ainda tem em seus corredores 35 réplicas de pinturas famosas em quadros cenográficos e 

pinturas artísticas em paredes. O pátio, onde ficam as mesas do refeitório, está equipado com 

suporte para projetor, assim como cabos fixados para uma rápida conexão; assim como 04 

caixas acústicas, mesa amplificada, interligada com a sala de leitura para que funcionem pro-

jetos como a rádio escolar. No pátio temos um palco e cortinas que proporcionam um ambi-

ente adequado para apresentações. A área externa tem sido trabalhada constantemente para 

que o mato – cerca de 2.000 m² seja substituída por grama, melhorando a parte estética e a 

segurança das pessoas. A quadra de esportes é coberta, com rampa de acesso; esta acessi-

bilidade está presente também no elevador da escola e rampa de entrada. Secretaria, Sala 

dos professores, Sala de coordenação pedagógica, Sala de direção, 02 sanitários para pro-

fessores, 01 sanitário administrativo, 02 sanitários para alunos, Sala de materiais de limpeza, 

Sala de educação física, com depósito de materiais ao lado da quadra;  Depósito para mate-

riais de limpeza, Almoxarifado. O quadro de professores tem cerca de 60% de titulares. Nos 

Anos Iniciais, são 02 titulares e 06 substitutos de professores afastados pela municipalização. 
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No Ensino Médio o problema é com as disciplinas de poucas aulas semanais: Filosofia, So-

ciologia, Química e Física. Quanto ao quadro administrativo enfrentamos grandes problemas 

com a falta de funcionários. Neste ano de 2014 não temos nenhum Agente de Organização 

efetivo. São 03 que ingressaram pelo Processo Seletivo de 01 ano, 01 Gerente de Organiza-

ção Escolar designado. Os 03 funcionários da limpeza são terceirizados, assim como as 02 

merendeiras. Esta troca constante provoca um grande atraso burocrático pela falta de conti-

nuidade nos serviços; amenizado pela continuidade dos gestores na escola desde 2003. 

Os alunos residem em vários bairros: Carlos Gomes, Jardim Monte Belo I, Jardim 

Monte Belo II, Gargantilha, Recanto dos Dourados, Área Verde, Fazenda Padre Haroldo, Fa-

zenda Atibaia; sendo a maioria muito distante da escola, e o transporte mais utilizado é o ôni-

bus. Os alunos até 12 anos têm o benefício do ônibus fretado com monitores, os outros tem 

passes gratuitos do convênio Estado/Município. 

 O asfalto é um antigo sonho de todos e até o presente momento temos a garantia de 

que na Audiência Pública realizada na escola em Setembro de 2013, foi afirmado que em 

2015, um trecho começa a ser pavimentado, que deve beneficiar a escola. 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME: Escola Estadual Professor Uacury Ribeiro de Assis Bastos 

  

 

ENDEREÇO: 

Rua Maria Salomé Brás, nº 80, Jd. Monte Belo I 

CEP: 13.098-879 – CAMPINAS – SP 

 

TELEFONE: 

 

19 – 3257.1475 / 3257.1450 

 

E-MAIL: 

 

e914873a@see.sp.gov.br / uacury@gmail.com 

 

CÓDIGO UA: 

 

82473 

 

CÓDIGO CIE: 

 

914873 

 

CÓDIGO  PRÉDIO: 

 

05.05.506 

 

CÓDIGO FDE: 

 

05.05.053 

 

CNPJ: 

 

46.384.111/0090-15   CNPJ/APM: 01.529.942/0001-24 
 

 

ATO DE CRIAÇÃO: 

 

SE 185 de 18/08/1990 – Decreto 31.385/90,  DOE de 11/04/1990           

 

ORGÃO LEGAL DE 
JURISDIÇÃO: 

 

Diretoria de Ensino de Campinas Leste 

 

ÁREA DO TERRENO: 

 

5.948,95 m²     ÁREA OCUPADA:  1.053,09 m² 

 

ÁREA CONSTRUÍDA: 

 

1.529,53 m² 

MÓDULO: 01 secretário / 04 AOE / 03ASE / 01 A.Adm. 

  

mailto:e914873a@see.sp.gov.br
mailto:uacury@gmail.com
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ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 

MANHÃ ANOS INICIAIS – 1º - 5º ano 

ENTRADA: 07:10h as 07:15h 

1ª aula: 07:15h às 08:05h 

2ª aula: 08:05h às 08:55h 

3ª aula: 08:55h às 09:45h 

Intervalo: 09:45h às 10:05h 

4ª aula: 10:05h às 10:55h 

5ª aula: 10:55h às 11:45h 

Encerramento: 11:45h às 12:15h 

ATPCs 2ª feira: 13:00h às 14:40h 

TARDE ANOS FINAIS -  6º ao 9º ano 

ENTRADA: 12:20h às 12:25h 

1ª aula: 12:25h às 13:15h 

2ª aula: 13:15h às 14:05h 

3ª aula: 14:05h às 14:55h 

Intervalo: 14:55h às 15:15h 

4ª aula: 15:15h às 16:05h 

5ª aula: 16:05h às 16:55h 

6ª aula: 16:55h às 17:45h 

ATPCs 2ª feira: 18:00h às 19:40h/5ª feira: 18:00h às 18:50 

NOITE ENSINO MÉDIO REGULAR 

ENTRADA: 18:45h às 19:00h 

1ª aula: 19:00h às 19:45h 

2ª aula: 19:45h às 20:30h 

3ª aula: 20:30h às 21:15h 

Intervalo: 21:15h às 21:30h 

4ª aula: 21:30h às 22:15h 

5ª aula: 22:15h às 23:00h 

ATPCs 2ª feira: 18:00h às 19:40h 

5ª feira: 18:00h às 18:50 h 
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EQUIPE DE GESTÃO: 

 

CARGO/FUNÇÃO SITUAÇÃO NOME 

Diretor: Efetivo Edson Fernando Mamprin 

Vice-Diretor: Designado Vanya Gonçalves de Freitas 

PCP-Ciclo I: Designado Maria Alice Cardoso de Araújo 

PCP-Ciclo II Designado Fernanda de Araújo Mandetta 

PCAP Designado Silvana Rodrigues Pereira 

 

 

CONTATOS:   

Email: uacury@gmail.com  

Email oficial: e914873a@see.sp.gov.br  

Blog: www.uacury.blogspot.com  

Site: www.uacury.com  

Jornalzinho: Correio Uacury  

 

ACESSO: 

 

Observações:  Rodovia Campinas - Jaguariúna, passe o posto de guarda, entrar como se 

fosse para Furnas. Passa em frente de Furnas, por baixo do pontilhão, pegue a esquerda e 

passe em frente ao Solar das Andorinhas. São +- 800 metros de estrada de terra até encon-

trar uma placar “verde-igual as da rodovia” com indicação de Jardim Monte Belo – Garganti-

lha, vire a direita suba o morro e já verá a escola a sua esquerda. 

Detalhes: Pontilhão tem largura de 3,2 metros e altura de 3,5 metros. 

GPS: Se usar o GPS coloque o nome da Rua Maria do Carmo Coimbra Gomes, que é a rua 

do “morro” citado acima. 

Entrada: Pelo portão principal, acione o interfone. 
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JUSTIFICATIVA 

 A escola, primeira instituição da vida em sociedade do aluno é vista como espaço de 

excelência, da educação formal, parece inconteste, embora outros agentes possam dar uma 

contribuição complementar. Atender a todos, indistintamente quanto ao gênero, etnia, credo, 

classe social e demais diversidades, sob a ótica da educação como direito humano.  

ALICERCES PEDAGÓGIOS DA ESCOLA 

 1. Desenvolver competências e habilidades, onde o conteúdo deixa de ser um fim 

em si mesmo; o professor passa de transmissor do conhecimento a facilitador da aprendiza-

gem a avaliação, de classificatória e excludente, se transforma em instrumento para guiar 

intervenções pedagógicas; e o aluno, antes passivo, vira participante ativo na construção do 

próprio conhecimento. 

 “Existe uma grande expectativa de transformação social por meio da transformação 

pessoal que a Educação proporciona“, diz Nora Rut Krawczyk, professora de Sociologia da 

Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). “Essa é a promessa da escola 

como instituição.”  Fernando Almeida, professor da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo e ex-secretário da Educação da capital paulista, afirma: “O que se quer é formar vida 

inteligente dentro do organismo escolar”. 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS: Entre o saber e o fazer 

http://media.wix.com/ugd/db616b_530d98cc48074876b6936731a37befff.pdf 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA COMENTADA 

http://media.wix.com/ugd/db616b_54d799e31d4c42599126d22e5c180c9b.pdf 

 

MATRIZES DE REFERÊNCIA: Documento Básico 

http://media.wix.com/ugd/db616b_fdf22e208b874680a843cce97c6494f5.pdf 

 

Gestão do Currículo: Competências e Habilidades como Referência 

http://media.wix.com/ugd/db616b_fc0cc47bfe404dd8ba4c64bbf6c423fa.pdf 

 

 

 Celso Antunes, em seu Livro “Conversas em sala de aula” descreve como HABILIDA-

DES OPERATÓRIAS, o processo onde a aprendizagem se organiza de uma maneira mais 

completa no cérebro de uma pessoa quando solicita sua ação sobre o conhecimento e esta 

se manifesta mais organizada quando atravessa diferentes habilidades operatórias. O Pro-

fessor ao invés de dar a matéria, expondo oralmente o saber como uma propriedade pessoal 

que se transfere, deve, ao contrário, organizar o trabalho dos alunos, como um facilitador, 

explicando, propondo habilidades diferentes levando o aluno a se construir como agente de 

sua própria aprendizagem.  

 

Fundamentos essenciais para a disciplina em sala de aula:   

http://www.uacury.com/#!espao-do-professor/c6at 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/db616b_530d98cc48074876b6936731a37befff.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_54d799e31d4c42599126d22e5c180c9b.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_fdf22e208b874680a843cce97c6494f5.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_fc0cc47bfe404dd8ba4c64bbf6c423fa.pdf
http://www.uacury.com/#!espao-do-professor/c6at
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É imprescindível o envolvimento dos gestores, professores e funcionários; no trabalho 

em equipe, de aprender a ensinar, de construir e planejar, analisar, planejar e desenvolverem 

atividades que partam dos múltiplos olhares da criança, do jovem e adulto, dentro da realida-

de que encontramos aqui nesta escola. A escola não se limita mais a simples instrução, mas 

coopera cada vez mais com outros setores da comunidade, com vistas  preparação dos jo-

vens para a vida social, familiar e profissional, considerando ainda a grande carga que muitas 

famílias depositam na escola; incumbindo-a da educação formal e da instituição de valores, 

que deveriam ter sua base formada em casa. Esta consciência sobre a função social e a im-

portância das representações que permeia as relações no âmbito da escola, deve ser aliada 

ao diagnóstico daquilo que pudemos observar freqüentemente, com revisão e avaliação 

constantes para procedimentos e metas, interferindo no reforço de estímulos ou na mudança 

da práxis. O desafio é o de proporcionarmos condições para a descoberta e desenvolvimento 

das potencialidades, competências e habilidades. Neste sentido este documento permite 

conhecer, estabelecer, nortear, acompanhar, avaliar, refletir, envolver, interagir e sis-

tematizar conteúdos, ações e atividades que possam melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 2. A leitura é outro componente do alicerce pedagógico que conside-

ramos de extrema importância. Sem professor leitor não existe o aluno leitor. Eleuza Rodri-

gues, Doutura em educação, é citada no artigo “A importância de ser um Professor leitor” 

afirma que:  

“...a leitura e a escrita são a base para a aprendizagem das crianças e dos jo-

ens. Para ela, todos os professores, independentemente da disciplina que le-

cionam, deveriam trabalhar com as habilidades da leitura e da escrita. “As difi-

uldades encontradas pelos professores vêm de uma formação que não priori-

zou o seu próprio desenvolvimento enquanto leitores e escritores proficientes. 

Sam das universidades e se deparam com uma diversidade imensa de alunos 

nas salas de aula e têm que aprender fazendo e, muitas vezes, sozinhos”. 

 

Os professores são os grandes incentivadores do processo de leitura, A escola apare-

ce como mediadora, para que através de organização, ações planejadas e projetos específi-

cos possam desenvolver o hábito da leitura, o prazer em ler. O empréstimo sistemático de 

livros aos alunos para que levem para casa, possibilita a leitura compartilhada com os familia-

res, a prática de emprestar e devolver, preservar o material e socializar posteriormente o que 

foi lido. 
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O hábito de ler começa em casa, quando a criança ouve estórias contadas 

com entusiasmo. A Professora Tamires Giampauli Tamares Faustino da 

Rede Municipal de Campinas, comenta que é importante criar uma rotina 

de leitura em casa “"É comum a criança sair da escola e passar o dia todo na 

frente da TV, sem estímulos que são importantes e que acabam sendo deixa 

dos a cargo da escola. Muitas vezes também os pais não tem condições de 

comprar um livro, o que agrava essa situação". 

 

  

 

A importância do professor leitor, Ler mesmo antes de aprender: 

http://media.wix.com/ugd/db616b_9234ab1bf5064cdf991f80fa8b61a926.pdf 

 

Artigo Délia Lerner: È preciso dar sentido à leitura. 

                           http://media.wix.com/ugd/db616b_fe24ce6cae3444bf8a9bc4ebbbc899e7.pdf 

 

 Todas as disciplinas são necessárias no processo das competências leitoras e escri-

toras. Alunos com bom raciocínio lógico, por exemplo, podem ter dificuldades em entender o 

que se pede no exercício de matemática. Acervo de palavras, compreensão do que está len-

do, interpretar, emitir opinião a respeito considerando várias vertentes será potencializado 

com a participação ativa de cada professor neste processo. Tão importante quanto é a RE-

LEITURA, onde Pensar é agir sobre o objeto e transformá-lo. A releitura vai além de uma 

segunda leitura. É a decomposição do texto lido, um verdadeiro "mastigar" de cada palavra, 

para que se compreenda as ideias.... se apropriar do texto... Uma notícia de jornal ou uma 

informação do livro didático que podem ser lidas segundo o ponto de vista do autor, do repór-

ter, mas também dos personagens descritos. 

 

Existem diversos exemplos de dinâmicas que envolvem a leitura. Alguns podem ser li-

dos do Portal do Professor - http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=76131, outro 

bom exemplo é o site Mestres da Literatura - 

http://www.pactoaudiovisual.com.br/mestres_final/ da TV Escola. Na página de nossa escola 

– www.uacury.com na página “textos para baixar” estão disponíveis artigos sobre leitura, bem 

como na Sala de Leitura que têm bom acervo a respeito do tema. É preciso despertar os li-

vros das prateleiras de nossa Sala de Leitura, que possui um acervo de mais de 6.000 livros, 

digitados para controle do empréstimo, com pintura interativa e alegre ajudam para que o 

Projeto Leitura tenha sucesso. 

 

12 dicas para incentivar uma criança a ler 

http://media.wix.com/ugd/db616b_a1f4c861c3fe420fb61c553c822ba366.pdf 

 

Link direto revista Nova Escola sobre leitura: 

http://revistaescola.abril.com.br/leitura/ 

 

Link direto Revista Nova Escola: Tudo sobre leitura literária: 

http://revistaescola.abril.com.br/leitura-literaria/ 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/db616b_9234ab1bf5064cdf991f80fa8b61a926.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_fe24ce6cae3444bf8a9bc4ebbbc899e7.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=76131
http://www.pactoaudiovisual.com.br/mestres_final/
http://www.uacury.com/
http://media.wix.com/ugd/db616b_a1f4c861c3fe420fb61c553c822ba366.pdf
http://revistaescola.abril.com.br/leitura/
http://revistaescola.abril.com.br/leitura-literaria/
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 3. Avaliação formativa  é outro alicerce pedagógico de extrema importância para a 

qualidade do ensino de nossa escola. Nossa avaliação é baseada em competências e habili-

dades, de caráter qualitativo, com perguntas que devem levar o aluno a responder exploran-

do a questão que foi trabalhada nas aulas. O resultado e a forma de realização do conselho 

de classe e série permite identificar habilidades prioritárias e de maior dificuldade em cada 

classe que podem ser trabalhadas de forma conjunta, interdisciplinar, sem que o professor 

abra mão de seu conteúdo específico; dá condições também para trabalharmos habilidades 

de alunos que não “tiraram nota baixa”. O “provão” é um dos instrumentos de avaliação que 

utilizamos. A construção da cultura avaliativa, de realizar provas com gabaritos, perguntas  

elaboradas de acordo com as habilidades e competências; modo de múltipla escolha, que 

permite uma rápida tabulação de resultados, que assim como a avaliação em processo são 

consideradas na avaliação final do bimestre e nas planilhas do Conselho de Classe, que ga-

rante maior fidelidade na análise dos resultados. O grande foco da avaliação formativa está 

na utilização dos resultados; identificados por gráficos e planilhas, para reflexão das estraté-

gias então utilizadas, adoção de novas estratégias ou ênfase em outras, mas a certeza de 

que o processo avaliativo não visa “medir” a capacidade do aluno, mas permitir que as difi-

culdades dos alunos possam ser descobertas, sanadas ou minimizadas. UMA AVALIAÇÃO 

PELO ÓTIMO é aquela que considera que o único paradigma de uma avaliação consciente é 

o progresso que o aluno revela no uso de conexões, no emprego de habilidades, no poder de 

construir novas contextualizações, na sensibilidade para perceber linguagens diferentes; se-

gundo Vygotsky “...é essencial que se busque a distância  entre o nível de conhecimentos 

atuais determinado pela capacidade do aluno em resolver problemas de maneira indepen-

dente e o nível de desenvolvimento deste mesmo aluno e sua capacidade, processo este 

orientado pelo professor.” 

Nossa escola segue a normatização da SEE; onde após cada final de bimestre e con-

selho final as notas são digitadas no sistema Prodesp, onde pais podem ter acesso. O valor 

numérico da nota é uma de suas funções. "Apesar da necessidade de tornar a avaliação con-

tínua e diversificada, a simples observação do professor nunca é suficientemente profunda e 

individualizada em uma classe com dezenas de estudantes. A avaliação por escrito, portanto, 

sempre terá sua importância", afirma Jussara Hoffmann, autora de livros sobre o tema e uma 

das críticas dos testes feitos apenas para atribuir um conceito aos alunos. Jussara propõe o 

uso de questões cujas respostas indiquem o que cada um aprendeu e, com isso, ajudem o 

professor a melhorar as aulas. Cabe ao gestor responsável pela formação permanente fazer 

reuniões para discutir os critérios de elaboração. 

A reclassificação prevista pela lei 9394/96, Deliberação CEE 10/97, Indicação CEE 

9/97 e Resolução SE 20/98 é realizada em nossa escola para adequação idade/ano-série e 

experiência e nível de desempenho ou de conhecimento. 

Legislação sobre reclassificação 
http://dersv.uol.com.br/res20_reclassificacao.htm 
Elaboração da prova: 

 

 

http://dersv.uol.com.br/res20_reclassificacao.htm
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 O professor deve elaborar as provas baseada nas competências e habilidades e ex-

pectativas de aprendizagem para o ano/série específico. As perguntas devem ter o objetivo 

da construção do pensamento dentro dos assuntos que foram abordados nas aulas; fazer 

com que o aluno pense de forma não conteudista, de assuntos sem importância relevante, 

que serão esquecidos assim que a prova termine. 

Utilizamos nos Conselhos de Classe e Série, números que qualificam, justificam e a-

pontam necessidades das competências e habilidades projetadas no conteúdo de cada disci-

plina. O professor deve, com atenção, antecipadamente relacionar estes números. Agiliza o 

processo e permite a todos, inclusive aos pais e alunos conscientizarem-se dos pontos positi-

vos e negativos. Por esta razão não adianta “em cima da hora” recitar números de forma me-

cânica e irreal. Também é necessário, após o conselho, dar prosseguimento às ações pre-

tendidas; bem como analisar de um bimestre para o outro quais foram os avanços e as difi-

culdades. Após a realização do conselho, a equipe pedagógica da escola deve tomar provi-

dências acerca dos itens diagnosticados. 

Utilizar várias formas e instrumentos de avaliação, de forma a diagnosticar o aluno de 

forma global, com objetivo formativo, base para futuras atividades e caráter não punitivo.  É 

imprescindível que todos estabeleçam determinado instrumento (por ex. prova descritiva) 

dentro do mesmo critério. É necessário que cada professor analise : As atividades são pare-

cidas com as realizadas pelos alunos? As perguntas se justificam diante do que o professor 

quer saber? As questões estão claras? Há espaço para as respostas? As orientações estão 

adequadas?  

O correto é tomar como base não apenas o conteúdo ensinado em sala, mas, também 

a forma como ele foi apresentado. Se uma turma trabalhou em duplas nas aulas e explorou 

as possibilidades de respostas de forma colaborativa, por exemplo, o mesmo método pode 

ser adotado no exame. "Não há motivo para fazer da prova uma surpresa para o grupo", afir-

ma Beatriz Cortese, formadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária (Cenpec), de São Paulo.  

O chamado “Provão” é aplicado bimestralmente, conta de perguntas baseadas em 

competências e habilidades; múltipla escolha, preenchimento de gabarito. Essencialmente 

constituído para criar o cotidiano da avaliação, a prática do estudo em casa, o gabarito como 

prática usual, palavras e vocabulário que comumente são inseridos nas provas Brasil e Sa-

resp. Depois da realização das provas os professores devem tabular as questões, verificar 

quais as habilidades que precisam ser priorizadas e mencioná-las no conselho de classe e 

série, para que se possa planejar ações interdisciplinares voltadas às questões indicadas. 

A avaliação em processo, também é um dos instrumentos que deve ser tabulado, 

registrado e enviado pelo professor ao Coordenador Pedagógico para que estes, além dos 

objetivos requeridos pela Diretoria de Ensino, também possam compor as indicações do 

Conselho de Classe e Série. 

O sistema em planilha do Conselho de Classe e Série tem várias “abas” com gráfi-

cos e anotações específicas da Avaliação em Processo e do Provão, podendo estender-se 

no caso de novos instrumentos avaliativos. 

Outro documento a ser entregue no dia do Conselho de Classe e Série é a Planilha 

de Atividades, onde cada professor anota as atividades, trabalhos, apresentações, provas, 
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seminários entre outras; informando se o aluno efetivamente entregou. Desta forma é possí-

vel que o professor tenha um suporte e o aluno pode ser acompanhado de forma global. 

No planejamento entregue pelo professor,  os campos de Conteúdos e Habilidades 

já são determinados pelo currículo. O professor, então, deve indicar quais são os objetivos 

essenciais que serão trabalhados, de acordo com o conhecimento e diagnóstico que tem 

de cada sala. Deve registrar também os conteúdos e objetivos essenciais que não foram 

trabalhados mencionando a causa. Alunos que foram identificados com “notas” abaixo de 

5,0 devem ter a Ficha de Avaliação individual preenchida, bem como deve estar registrado 

quais as atividades que foram ministradas por ocasião das observações e anotações do Con-

selho de Classe e Série. 

A “numeração” que corresponde às dificuldades e providências indicadas devem 

ser pensadas e identificada, antes do conselho de Classe e Série. Já que esta numeração 

não é para medir o aluno e sim para que possamos agilizar o conselho, tabular, trabalhar com 

gráficos e que seja possível o trabalho interdisciplinar. Para isso é de extrema importância 

que o professor seja profissional, coerente e compromissado com a excelência de seu 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tão importante quanto a realização coerente do Conselho de Classe e Série, é a ela-

boração do Plano de Ação que será realizado no sentido de trabalharmos as maiores dificul-

dades de cada sala. Este plano deve ser sistematizado, ou seja, ter data de início e fim, 

acompanhamento, suporte e  avaliação do que foi trabalhado e troca de informações 

constantes; bem como analisar de forma horizontal e vertical as notas aferidas pelos profes-

sores, de forma a observar e refletir sobre a metodologia observada.  

Como exemplo citamos que não é comum em uma sala de 35 alunos, 20 alunos esta-

rem com nota abaixo de 5,0. 
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Professores que deliberadamente não estejam seguindo a filosofia da escola, ou ne-

gando-se a entregar tarefas, atividades, entre outros comportamentos que não condizem com 

a legislação vigente; quando já ultrapassou a fase das conversas informais, formais, de reu-

niões de planejamento e de ATPC’s, assinarão um termo de conscientização. Na reincidên-

cia serão aplicados os termos legais previstos na legislação vigente. 

A escola se valerá de seu site – www.uacury.com para compartilhar com a comunida-

de escolar, pais e responsáveis, o conteúdo planejado e ministrado, abrindo oportunidade de 

manifestação, sugestão, crítica e observação por parte destes. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Prova objetiva 

Definição 
Série de perguntas diretas, para respostas curtas, com apenas uma solu-

ção possível 

Função 
Avaliar quanto o aluno apreendeu sobre dados singulares e específicos do 

conteúdo 

Vantagens 
É familiar às crianças, simples de preparar e de responder e pode abran-

ger grande parte do exposto em sala de aula 

Atenção 
Pode ser respondida ao acaso ou de memória e sua análise não permite 

constatar quanto o aluno adquiriu de conhecimento 

Planejamento 

Selecione os conteúdos para elaborar as questões e faça as chaves de 

correção; elabore as instruções sobre a maneira adequada de responder 

às perguntas 

Análise 
Defina o valor de cada questão e multiplique-o pelo número de respostas 

corretas 

como utilizar as 

informações 

Liste os conteúdos que os alunos precisam memorizar; ensine estratégias 

que facilitem associações, como listas agrupadas por idéias, relações com 

elementos gráficos e ligações com conteúdos já assimilados 

Prova dissertativa 

definição 
Série de perguntas que exijam capacidade de estabelecer relações, re-

sumir, analisar e julgar 

Função 
Verificar a capacidade de analisar o problema central, abstrair fatos, 

formular idéias e redigi-las 

vantagens 
O aluno tem liberdade para expor os pensamentos, mostrando habilida-

des de organização, interpretação e expressão 

http://www.uacury.com/
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atenção 
Não mede o domínio do conhecimento, cobre amostra pequena do con-

teúdo e não permite amostragem 

planejamento 

 

Elabore poucas questões e dê tempo suficiente para que os alunos pos-

sam pensar e sistematizar seus pensamentos 

Análise 

Defina o valor de cada pergunta e atribua pesos a clareza das idéias, 

para a capacidade de argumentação e conclusão e a apresentação da 

prova 

como utilizar as 

informações 

Se o desempenho não for satisfatório, crie experiências e motivações 

que permitam ao aluno chegar à formação dos conceitos mais importan-

tes 

Seminário 

definição 
Exposição oral para um público leigo, utilizando a fala e materiais de apoio 

adequados ao assunto 

Função 
Possibilitar a transmissão verbal das informações pesquisadas de forma 

eficaz 

vantagens 

Contribui para a aprendizagem do ouvinte e do expositor, exige pesquisa, 

planejamento e organização das informações; desenvolve a oralidade em 

público 

atenção 
Conheça as características pessoais de cada aluno para evitar compara-

ções na apresentação de um tímido ou outro desinibido 

planejamento 

Ajude na delimitação do tema, forneça bibliografia e fontes de pesquisa, 

esclareça os procedimentos apropriados de apresentação; defina a dura-

ção e a data da apresentação; solicite relatório individual de todos os alu-

nos 

Análise 
Atribua pesos à abertura, ao desenvolvimento do tema, aos materiais utili-

zados e à conclusão. Estimule a classe a fazer perguntas e emitir opiniões 

como utilizar as 

informações 

Caso a apresentação não tenha sido satisfatória, planeje atividades espe-

cíficas que possam auxiliar no desenvolvimento dos objetivos não atingi-

dos 

Trabalho em grupo 

definição 
Atividades de natureza diversa (escrita, oral, gráfica, corporal etc) realiza-

das coletivamente 

Função Desenvolver o espírito colaborativo e a socialização 
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vantagens 
Possibilita o trabalho organizado em classes numerosas e a abrangência 

de diversos conteúdos em caso de escassez de tempo 

atenção 
Conheça as características pessoais de cada aluno para evitar compara-

ções na apresentação de um tímido ou outro desinibido 

planejamento 

Proponha uma série de atividades relacionadas ao conteúdo a ser traba-

lhado, forneça fontes de pesquisa, ensine os procedimentos necessários e 

indique os materiais básicos para a consecução dos objetivos 

Análise 
Observe se houve participação de todos e colaboração entre os colegas, 

atribua valores às diversas etapas do processo e ao produto final 

como utilizar as 

informações 

Em caso de haver problemas de socialização, organize jogos e atividades 

em que a colaboração seja o elemento principal 

Debate 

definição 
Discussão em que os alunos expõem seus pontos de vista a respeito de 

assunto polêmico 

função 
Aprender a defender uma opinião fundamentando-a em argumentos con-

vincentes 

vantagens 
Desenvolve a habilidade de argumentação e a oralidade; faz com que o 

aluno aprenda a escutar com um propósito 

atenção 

Como mediador, dê chance de participação a todos e não tente apontar 

vencedores, pois em um debate deve-se priorizar o fluxo de informações 

entre as pessoas 

planejamento 

Defina o tema, oriente a pesquisa prévia, combine com os alunos o tempo, 

as regras e os procedimentos; mostre exemplos de bons debates. No final, 

peça relatórios que contenham os pontos discutidos. Se possível, filme a 

discussão para análise posterior 

análise 
Estabeleça pesos para a pertinência da intervenção, a adequação do uso 

da palavra e a obediência às regras combinadas 

como utilizar as 

informações 

Crie outros debates em grupos menores; analise o filme e aponte as defici-

ências e os momentos positivos 

Relatório individual 

definição 
Texto produzido pelo aluno depois de atividades práticas ou projetos temá-

ticos 

função 
Averiguar se o aluno adquiriu conhecimento e se conhece estruturas de 

texto 
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vantagens 
É possível avaliar o real nível de apreensão de conteúdos depois de ativi-

dades coletivas ou individuais 

atenção Evite julgar a opinião do aluno 

planejamento 

Defina o tema e oriente a turma sobre a estrutura apropriada (introdução, 

desenvolvimento, conclusão e outros itens que julgar necessários, depen-

dendo da extensão do trabalho); o melhor modo de apresentação e o ta-

manho aproximado 

Análise 
Estabeleça pesos para cada item que for avaliado (estrutura do texto, gra-

mática, apresentação) 

como utilizar as 

informações 

Só se aprende a escrever escrevendo. Caso algum aluno apresente dificul-

dade em itens essenciais, crie atividades específicas, indique bons livros e 

solicite mais trabalhos escritos 

 

Auto-avaliação – INDISPENSÁVEL NA AVALIAÇÃO FORMATIVA 

definição 
Análise oral ou por escrito, em formato livre, que o aluno faz do próprio pro-

cesso de aprendizagem 

função 
Fazer o aluno adquirir capacidade de analisar suas aptidões e atitudes, 

pontos fortes e fracos 

vantagens 

O aluno torna-se sujeito do processo de aprendizagem, adquire responsa-

bilidade sobre ele, aprende a enfrentar limitações e a aperfeiçoar potencia-

lidades 

atenção 
O aluno só se abrirá se sentir que há um clima de confiança entre o profes-

sor e ele e que esse instrumento será usado para ajudá-lo a aprender 

planejamento 

Forneça ao aluno um roteiro de auto-avaliação, definindo as áreas sobre as 

quais você gostaria que ele discorresse; liste habilidades e comportamen-

tos e peça para ele indicar aquelas em que se considera apto e aquelas em 

que precisa de reforço 

análise 
Use esse documento ou depoimento como uma das principais fontes para 

o planejamento dos próximos conteúdos 

como utilizar as 

informações 

Ao tomar conhecimento das necessidades do aluno, sugira atividades indi-

viduais ou em grupo para ajudá-lo a superar as dificuldades 
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Observação 

definição 
Análise do desempenho do aluno em fatos do cotidiano escolar ou em si-

tuações planejadas 

função 
Seguir o desenvolvimento do aluno e ter informações sobre as áreas afeti-

va, cognitiva e psicomotora 

vantagens 
Perceber como o aluno constrói o conhecimento, seguindo de perto todos 

os passos desse processo 

atenção 

Faça anotações no momento em que ocorre o fato; evite generalizações e 

julgamentos subjetivos; considere somente os dados fundamentais no pro-

cesso de aprendizagem 

planejamento 

Elabore uma ficha organizada (check-list), escalas de classificação) pre-

vendo atitudes, habilidades e competências que serão observadas. Isso 

vai auxiliar na percepção global da turma e na interpretação dos dados 

Análise 

Compare as anotações do início do ano com os dados mais recentes para 

perceber o que o aluno já realiza com autonomia e o que ainda precisa de 

acompanhamento 

como utilizar as 

informações 

Esse instrumento serve como uma lupa sobre o processo de desenvolvi-

mento do aluno e permite a elaboração de intervenções específicas para 

cada caso 

Conselho de classe 

definição Reunião liderada pela equipe pedagógica de uma determinada turma 

função 
Compartilhar informações sobre a classe e sobre cada aluno para embasar 

a tomada de decisões 

vantagens 

Favorece a integração entre professores, a análise do curriculo e a eficácia 

dos métodos utilizados; facilita a compreensão dos fatos com a exposição 

de diversos pontos de vista 

atenção 

Faça sempre observações concretas e não rotule o aluno; cuidado para que 

a reunião não se torne apenas uma confirmação de aprovação ou de repro-

vação 

planejamento 

Conhecendo a pauta de discussão, liste os itens que pretende comentar. 

Todos os participantes devem ter direito à palavra para enriquecer o diag-

nóstico dos problemas, suas causas e soluções. Verifique os números que 

correspondem as dificuldades e providências, de forma antecipada e com 

absoluta fidelidade. Lembre-se Não é somente um número é a competência 

e habilidade do aluno que estão representadas. 
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análise 

O resultado final deve levar a um consenso da equipe em relação às inter-

venções necessárias no processo de ensino-aprendizagem considerando as 

áreas afetiva, cognitiva e psicomotora dos alunos 

como utilizar as 

informações 

O professor deve usar essas reuniões como ferramenta de auto-análise. A 

equipe deve prever mudanças tanto na prática diária de cada docente como 

também no currículo e na dinâmica escolar, sempre que necessário 

 

Repensando a avaliação: http://www.uacury.com/#!giving/c70d 

Avaliar para promover: 

http://media.wix.com/ugd/db616b_e45e12758d3a436aad2809706f50d87e.pdf 

 

As seis características de um bom aluno, Lição de casa 

http://media.wix.com/ugd/db616b_a03a60555acf48e986f660fb627179c7.pdf 

 

Clip Estudo Errado, Gabriel, o pensador: http://www.uacury.com/#!espao-do-

professor/c6at 

 

 

Aprendizagem significativa, O cérebro humano não aprende somente 

de uma maneira. É o processo pelo qual uma nova informação se relaciona de maneira não 

arbitrária à estrutura cognitiva do aprendiz aqui não se abandona aspectos pedagógicos for-

mais, como por exemplo, uma boa aula expositiva, quando segue as linhas propostas, mas 

as aulas não podem ser constituídas somente de aulas expositivas, já que é apenas "uma" 

ferramenta. Um jogo de palavras, um arquipélago, projetos de pesquisa, painel integrado, 

círculo de debates, entre várias outras são ferramentas admiráveis para um aprender consci-

ente, um crescer significativo. Bem como contextualizações com temas emergentes são boas 

alternativas. Deve-se considerar os saberes que o aluno possui, os saberes que obteve em 

sua vida, de suas emoções, de suas brincadeiras, de suas relações com o mundo, e fazer 

dos mesmos “ganchos” para os temas que ensina. Aparece também o uso das MÚLTIPLAS 

LINGUAGENS - Uma pintura, um texto comum, uma música, sua letra ou sonoridade, um 

poema, o desenho, um dado estatístico em um gráfico, um mapa qualquer, uma planta, uma 

dança e outras formas de comunicação constituem "linguagens" que expressam ou podem 

expressar conteúdos e a sala de aula é o espaço ideal para que as mesmas sejam descober-

tas. 

 

Exemplos de boas práticas em Escolas Estaduais: 

http://uacury.blogspot.com.br/2014_04_01_archive.html#1151733252516747066 

A aprendizagem ter que ser significativa para nossos alunos: 

http://media.wix.com/ugd/db616b_4c1baf911adc40f6a984230c9171570e.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.uacury.com/#!giving/c70d
http://media.wix.com/ugd/db616b_e45e12758d3a436aad2809706f50d87e.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_a03a60555acf48e986f660fb627179c7.pdf
http://www.uacury.com/#!espao-do-professor/c6at
http://www.uacury.com/#!espao-do-professor/c6at
http://uacury.blogspot.com.br/2014_04_01_archive.html#1151733252516747066
http://media.wix.com/ugd/db616b_4c1baf911adc40f6a984230c9171570e.pdf
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Celso Antunes chame de reversibilidade a atitude investigativa, capacidade de problematizar, 

o pensamento CONVERGENTE - aquele que reúne diferentes ideias em torno de um fato, e o 

pensamento DIVERGENTE, quando se utiliza o fato para explorar diferentes ideias. Assim o 

aluno tem uma visão abrangente do assunto e conteúdo apresentado. 

 

 

 

 Alunos com necessidades educacionais especiais serão matriculados dentro do 

previsto pela legislação. É importante que a escola tenha amparo da Diretoria de Ensino nas 

circunstâncias de Sala de Recursos, Cuidadores e capacitação/orientação técnica para ges-

tores, professores e funcionários, já que a inclusão não é somente a matrícula e frequência 

na escola, mas sua efetiva aprendizagem, dentro de seus limites e possibilidades. Existe a 

necessidade de orientações técnicas específicas para gestores e professores. 

 

Alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs): avaliar para o desen-
volvimento pleno de suas capacidades. Tereza L. Gregório Fernandes e Tania 
Vicente Viana. 
http://media.wix.com/ugd/db616b_db9d07e769b64b5db882ba4c804d38c2.pdf 

 

 

 

 

 

  

 

A Festa da Primavera é um evento anual, realizado em novembro e tem caráter fundamen-

talmente cultural. Trabalha com eixo temático definido no início de cada ano, onde as discipli-

nas se apropriam da temática e fazem um “link” em seus conteúdos. Desta forma este evento 

é realizado num sábado no horário das 8:00 as 18:00 horas. Todos os funcionários, professo-

res, alunos e gestores deverão participar com funções delegadas e assumidas anteriormente. 

Pais, voluntários e comunidade serão convidados a participar em ajuda material, serviço, cu-

nho artístico e demais contribuições para o sucesso do evento. 

 

FESTA DA PRIMAVERA 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=el3HRuhHK5g 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/db616b_db9d07e769b64b5db882ba4c804d38c2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=el3HRuhHK5g
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5. Os Projetos, como o “Mais Educação”, “Prevenção Bucal”, “Cultura é Currículo” são es-

senciais para que o aluno possa desenvolver seus variados tipos de inteligência e o prazer de 

vir à escola. O trabalho cultural e esportivo proporciona aos alunos uma afinidade e interação 

com a escola, além dos claros benefícios amplamente destacados. 

 Ressaltamos a importância de se aproveitar os recursos, equipamentos e instalações 

que a escola possui. Otimizar a utilização, de forma planejada e com objetivos claros propicia 

uma alternativa eficiente às dinâmicas para ministrar aulas. Considerar o uso das novas tec-

nologias é aproximar-se da realidade do aluno, dos novos paradigmas que se apresentam. 

Deverá ser programado: Gincana cultural, Torneio poliesportivo, peças teatrais, exposições 

de trabalhos de alunos, apresentações, palestras, show de talento, entre outras que possam 

ser contextualizadas e tenham claros objetivos pedagógicos. 

 

 

 

 

É preciso ter em mente que a escola sozinha, isolada, não consegue desenvolver uma 

proposta educativa mais ampla e que responda satisfatoriamente às novas demandas soci-

ais. O livro Gestão escolar e tecnologia, descreve que “...Abrir-se para o exterior, conseguir 

apoio e a participação da comunidade em geral faz parte de uma administração saudável e 

promissora. Entretanto, isso somente poderá ser atingido quando existir uma proposta de 

ação comum que dê significado e direção às atividades individuais dos agentes envolvidos”. 

O trabalho do professor é a base de todo o processo. A Revista Páginas Abertas, Ano 35, nº 

42, 2010 descreve: “Motivação para o professor é a válvula mestra que irá regê-lo e colocá-lo 

em ação diante de um grupo de pessoas diferentes entre si.”,e, “Os professores são os escul-

tores da emoção, porque é ela que determinará a qualidade dos registros que permanecerão 

na memória do aluno”. Augusto Cury diz que “momentos educacionais são aqueles em que o 

professor, ao ensinar, estimula a emoção do aprendiz por meio de brincadeiras e vivências, 
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tornando os conteúdos significativos para que ele se envolva, participe, se interesse e trans-

forme informação em conhecimento.” 

Parcerias:  Atualmente temos parceiras com a ONG Unidade Beneficente Estrela da 

Manhã, que contribui em alguns eventos pontuais como Campanha do agasalho, Dia das 

crianças, Festa de Natal; eventualmente alguns eventos específicos como “Dia do Bem Ver-

de”, Orientação sobre “Aspectos financeiros e controle de gastos” voltado ao ensino médio e 

presença de voluntários na contação de histórias, apresentação do Grupo Chasky, Taikô en 

 Aliado ao trabalho em equipe, solidário e cooperativo permite que os objetivos globais 

do ensino ministrado pela escola convergem para os fins mais amplos da educação nacional 

e baseiam-se nos princípios da formação da cidadania, nos conceitos de respeito mú-

tuo, ética e conscientização de direitos e deveres, formando alunos íntegros; promover 

a integração da escola-família-comunidade, reconhecendo a liberdade de aprender, ensi-

nar, pesquisar e divulgar a cultura, o lazer, o esporte,  o pensamento, a arte e o saber, garan-

tindo padrão de qualidade de ensino, a valorização do profissional da educação escolar. 

DIA DO BEM VERDE 

https://www.youtube.com/watch?v=8oNi1DII5fs 

VISITA AO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=Lx0PDTghJHM 

GINCANA MAIO 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb3X3kokFzI 

DEPOIMENTOS DE LEITURA 

https://www.youtube.com/watch?v=2qzLjdya81A 

REPORTAGEM EPTV SOBRE LEITURA NA ESCOLA 

https://www.youtube.com/watch?v=JxJE4DMIb-4 

APRESENTAÇÃO TAIKÔ 

https://www.youtube.com/watch?v=XTuqgHFnQho 

RODA DE LEITURA 

https://www.youtube.com/watch?v=h6jhXapVqRc 

DEPOIMENTOS DE LEITURA 

https://www.youtube.com/watch?v=2qzLjdya81A 

REPORTAGEM EPTV SOBRE LEITURA NA ESCOLA 

https://www.youtube.com/watch?v=JxJE4DMIb-4 

 

 

OBJETIVOS 

A finalidade da escola hoje é formar alunos capazes de exercer a sua cidadania, com-

preendendo criticamente as realidades sociais e nelas agindo, efetivamente. Para tanto, colo-

ca-se como fundamental a construção da proficiência leitora e escritora desse aluno. A escola 

é um espaço rico e apropriado para experimentar a desafiante aventura que é se propor co-

autor de um processo educativo. A co-autoria está vinculado ao auto-conhecimento do outro 

e da realidade mais ampla, extrapolando a mera transmissão do saber. O professor não é 

simplesmente um “agente transmissor de cultura”, sendo necessário repensar seu papel e 

sua responsabilidade social frente as inúmeras demandas que a sociedade faz à escola, con-

siderando inclusive avaliações e críticas ao trabalho docente. Críticas que com freqüência 

acabam por responsabilizá-lo pelos insucessos constatados nas avaliações; mas cientes que 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8oNi1DII5fs
https://www.youtube.com/watch?v=Lx0PDTghJHM
https://www.youtube.com/watch?v=Mb3X3kokFzI
https://www.youtube.com/watch?v=2qzLjdya81A
https://www.youtube.com/watch?v=JxJE4DMIb-4
https://www.youtube.com/watch?v=XTuqgHFnQho
https://www.youtube.com/watch?v=h6jhXapVqRc
https://www.youtube.com/watch?v=2qzLjdya81A
https://www.youtube.com/watch?v=JxJE4DMIb-4
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muitas destas críticas não são relevantes e apresentam-se descontextualizadas, e desacom-

panhadas de sugestões e pontos de vista coerentes, o que as tornam menos credenciadas e 

as limitam em termos de tratar alguma contribuição significativa. 

Quando falamos em qualidade, estamos nos referindo à uma escola que efetivamente 

garanta acesso, aprendizagem de qualidade e permanência  para todos os alunos. São prin-

cípios básicos, referentes à função social da escola para a ação educativa, centrados na con-

cepção de que dentro dos conteúdos que serão norteados pelo Currículo da Secretaria de 

Estado da Educação, disponível em  www.uacury.com, observando-se características pró-

prias da comunidade onde a escola está situada. Dentro deste contexto a escola está orien-

tada para preparar o aluno a ser capaz de: 

 Permitir o resgate da historicidade, que devolve aos sujeitos o poder da palavra es-

pontânea e consciente e promove auto-estima; 

 

 

 

 Formar cidadãos conscientes, críticos, participativos e capazes de atuar na transfor-

mação do meio em que vivemos, de forma que se trabalhe o protagonismo juvenil; 

 O espaço da sala de aula transcende os limites da escola, atingindo a comunidade; O 

ensino precisa considerar os elementos culturais e valorativos, imbricados nas práti-

cas sociais; 

 As formas como os sujeitos produzem sua existência (trabalho e lazer) geram o saber 

popular que, articulado ao conteúdo escolar, promove o desenvolvimento da cultura; 

 

 O desenvolvimento da cultura e do esporte permite aos sujeitos vislumbrarem melho-

res condições de vida por intermédio da participação, exercitando sua cidadania e 

compreendê-la como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotan-

do, no dia a dia, atitudes de participação, solidariedade, cooperação e repúdio  

 

às injustiças e a discriminações, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo res-

peito. 

 

OS BENEFÍCIOS DO TEATRO NA  EDUCAÇÃO 

http://media.wix.com/ugd/db616b_1ea89ca2f392414abf157b955a2d1bb6.pdf 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/db616b_1ea89ca2f392414abf157b955a2d1bb6.pdf
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 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sócio-cultural brasileiro, posicionan-

do-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classes so-

ciais, de crenças de sexo, etnia ou outras características individuais ou sociais. 

 Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e 

pessoal e o sentimento de pertinência ao país. 

 

Utilizar diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfi-

ca, plástica e corporal – como meio para expressar e 

comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produ-

ções da cultura. 

 Utilizar a Língua Portuguesa para compreender e produzir, em contextos públicos e 

privados, mensagens orais e escritas, atendendo diferentes intenções e contextos de 

comunicação. 

 Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando 

para si o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua adequação. 

 

Utilizar recursos das novas tecnologias, estreitando relações 

de linguagens que hoje os jovens se apropriam. 

 

USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO:  

http://media.wix.com/ugd/db616b_7063022e8d21444c87421e359bfbe59c.pdf 

 

 Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como 

um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em re-

lação à sua saúde coletiva. 

 

 

 

 

 Posicionar-se de maneira crítica responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, respeitando a opinião e o conhecimento produzido pelo outro, utilizando o diá-

logo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; perceber-se inte-

grante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elemen-

tos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambi-

ente. 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/db616b_7063022e8d21444c87421e359bfbe59c.pdf
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ÉTICA E CIDADANIA 

http://media.wix.com/ugd/db616b_0f3068017db14d6a91a4dac7f7f052a3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Constitui objetivo da escola, de forma prioritária: 

 Garantir a aplicação dos conteúdos expressos no currículo oficial da SEE - Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo. 

 Garantir suporte, acompanhamento e cobrança das atividades pedagógicas desenvol-

vidas na escola e que estas sejam de conhecimento de toda a comunidade escolar. 

 Garantir a continuidade do processo pedagógico, com anotações precisas nos diários 

de classe, preenchimento de Ficha Individual, Ficha de Atividades, Planejamento bi-

mestral e observações das dificuldades e providências que efetivamente devem ser 

concretizadas. 

 Toda ação planejada deve ser sistematizada, com datas de início, desenvolvimento, 

final, avaliação. Realização de feedbacks que permitam constante melhoria e elimina-

ção de tópicos que não foram considerados produtivos. 

 Utilizar como elementos norteadores das ações planejadas o alicerce pedagógico da 

escola que contempla: Leitura, trabalho baseado em competências e habilidades, 

aprendizagem significativa com atividades diversificadas, projetos da escola, do 

Governo Federal, da SEE, de Ong’s, Universidades e voluntários. 

  Utilização dos materiais, recursos, equipamentos e instalações que a escola possui. 

Utilizar a avaliação formativa como meio de planejar aulas, métodos e dinâmicas para 

um ensino de qualidade.  

 

 

 

 

 

 Utilizar o Conselho de Classe e Série como momento de reflexão, estudo e troca de 

informações sobre o trabalho desenvolvido, usando os resultados para ações interdisci-

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/db616b_0f3068017db14d6a91a4dac7f7f052a3.pdf
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plinares. Na planilha do conselho é desejável que se considere tabulações das Avalia-

ções em processo e do “Provão”, entre outros instrumentos avaliativos, como o SA-

RESP e PROVA BRASIL. 

 

 

 

 Informar gestores, professores, funcionários e alunos dos cursos e concursos ofere-

cidos. Proporcionar que os alunos participem de tantos concursos quanto forem consi-

derados  como de crescimento pedagógico e que estejam dentro da realidade social, 

econômica e pedagógica da escola. 

Veja relação de cursos e concursos: http://www.uacury.com/#!about-

us/c1se 

 

 Atingir as metas do Saresp e do IDEB. 

 

 

 

 

 Que todos os contatos com pais, responsáveis sejam registrados por escrito, to-

mando as decisões dentro da legislação presente.  

Família é responsável por até 50% do  desempenho do aluno 

http://media.wix.com/ugd/db616b_a065b3c2e2be4e75a4af613c819955f8.pdf 

 

 

 

 Registro de todas as atividades desenvolvidas. Para isso temos o Blog uacury no 

endereço: www.uacury.blogspot.com e o site www.uacury.com. 

A IMPORTÃNCIA DOS REGISTROS ESCOLARES: 

http://media.wix.com/ugd/db616b_5b418008d6a145529c7fa80dd7802528.pdf 

ORIENTAÇÃO PREENCHIMENTO DIÁRIOS DE CLASSE 

http://media.wix.com/ugd/db616b_23a321c8d596455298736f267be93f01.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja resultados da escola: IDESP 

http://idesp.edunet.sp.gov.br/Arquivos2013/914873.pdf 

Veja resultados e metas do IDEB  

http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 

 

http://www.uacury.com/#!about-us/c1se
http://www.uacury.com/#!about-us/c1se
http://media.wix.com/ugd/db616b_a065b3c2e2be4e75a4af613c819955f8.pdf
http://www.uacury.blogspot.com/
http://www.uacury.com/
http://media.wix.com/ugd/db616b_5b418008d6a145529c7fa80dd7802528.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_23a321c8d596455298736f267be93f01.pdf
http://idesp.edunet.sp.gov.br/Arquivos2013/914873.pdf
http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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 Que nossos alunos conheçam o mundo e saibam onde se localizam – Bairro, Cidade, 

Estado, País, Continentes, Mundo e, de acordo, com projetos, conteúdos de aulas, visi-

tas, palestras, atividades diversificadas possam conhecer particularidades e caracterís-

ticas de locais específicos. 

 Que alunos adquiram o hábito de estudar, da hora do estudo em casa, da hora da lição 

de casa, da conscientização da responsabilidade da entrega de trabalhos. 

 

As seis características de um bom aluno, Lição de casa 

http://media.wix.com/ugd/db616b_a03a60555acf48e986f660fb627179c7.pdf 

Como atrair o aluno para a escola? 

http://media.wix.com/ugd/db616b_10e88c1140e0427aa04bb3b205ac8459.pdf 

 

 Que professores peçam trabalhos, lições e atividades de conteúdo relevante, de impor-

tância significativa, que façam perguntas em prova dentro dos conceitos de habilidade e 

competência e que estas perguntas tenham um objetivo palpável, que não seja somen-

te o de dar “nota” para o aluno. 

 Que Gestores, Professores, Funcionários e estagiários se comportem com absoluto 

profissionalismo e trabalhem pelo ótimo. 

 

Principalmente que os pais e responsáveis acompanhem, orientem e mo-

tivem nossos alunos, entrando em contato com a escola para sugerir, cri-

ticar, trocar informações e tudo mais que possa melhorar a qualidade do 

ensino. 

 

 

ASPECTOS DISCIPLINARES: 

A escola tem por base o Regimento escolar e as Normas de Convivência que todos os pais 

recebem no momento da matrícula; ainda é realizada uma reunião com os alunos e gestores 

no pátio da escola para apresentação destas regras e demais explanações sobre preserva-

ção do patrimônio os documentos da Secretaria Estadual de Educação: Normas de Conduta 

Escolar, Manual de proteção escolar e promoção da cidadania. Existe o livro de advertências 

onde, em casos dentro de sala de aula, o professor deve formalmente advertir o aluno, pre-

enchendo todos os campos ali presentes, inclusive o de testemunhas. Observamos que este 

documento é para casos relevantes, que já ultrapassaram a didática e o conjunto de normas 

e procedimentos combinados pelo professor e alunos. Toda punição tem objetivo de preser-

var os alunos, e em casos graves e potencialmente perigosos preservar a comunidade esco-

lar. Os valores morais são sempre enfatizados, assim como a história de construção da esco-

la, que foi fruto de desejo e reivindicação da comunidade e dever de todos preservá-la. Ações 

pontuais de caráter educacional contextualizado são executadas, sempre preservando o alu-

no de exposição moral, mas no sentido de preservar aquilo que é seu, da comunidade. 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/db616b_a03a60555acf48e986f660fb627179c7.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_10e88c1140e0427aa04bb3b205ac8459.pdf
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Intervenções disciplinares: Os efeitos da relação professor-aluno 

http://media.wix.com/ugd/db616b_c3dc9de9c6b342bd821d472ba2b62297.pdf 

 

NORMAS GERAIS DE CONDUTA ESCOLAR 

http://media.wix.com/ugd/db616b_7ee5768537024d848b2ce3be7f9d122e.pdf 

 

MANUAL DE PROTEÇÃO ESCOLAR E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 

http://media.wix.com/ugd/db616b_ec3db3d8452348d69ed02f76007f84a3.pdf 

 

FUNDAMENTOS ESSENCIAIS PARA A DISCIPLINA EM SALA DE AULA 

http://media.wix.com/ugd/db616b_942ef66036ad45aeba3d54862d74054b.pdf 

 

ONDE QUEREMOS CHEGAR 

Aula de qualidade 

O primeiro passo é estruturar a disciplina da sala de aula, para Leandro Karnal, em seu li-

vro Conversas com um Jovem Professor, são fundamentos essenciais para uma aula de qua-

lidade: 

• Ter em mente a clareza de seu papel: você é o professor e deve ter autoridade  

• Sou um professor, logo, sou humano e posso errar. Reconhecer nossas limitações é 

direção certeira para o crescimento profissional 

• Quando estiver na sala de aula ou em outro local com alunos, esteja interiamente ali. 

Observe, reavalie, preste atenção nos sinais dados a todo momento pela turma. 

7 ERROS DO PROFESSOR EM SALA DE AULA 

http://media.wix.com/ugd/db616b_08d45b7541a74ca9b10c25a709e51739.pdf 

 

 Tecnologia, ambientes diferentes, material diversificado ajudam a tornar as atividades 

mais atraentes e motivadoras, porém, o fio condutor desta mistura toda é o professor.  

 

Redes sociais na educação: 

http://media.wix.com/ugd/db616b_a66bd31f4d5242b2ac88b392c83be0b3.pdf 

 

GUIA DA INTERNET: 

http://media.wix.com/ugd/db616b_e065fca12205426d9754daedefebb044.pdf 

O que fazer quando seu filho não gosta do professor  

 

10 perguntas que os pais devem fazer aos  professores 

http://media.wix.com/ugd/db616b_4e103b763a614f7a9e86509ae71ac057.pdf 

• Ritmos diferentes na turma:  tenha algum material para oferecer aos alunos que 

concluem suas tarefas à frente dos demais. 

• Procure não esgotar o « arsenal de sanções » imediatamente, pois o ano letivo não 

termina no mês de maio.... 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/db616b_c3dc9de9c6b342bd821d472ba2b62297.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_7ee5768537024d848b2ce3be7f9d122e.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_ec3db3d8452348d69ed02f76007f84a3.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_942ef66036ad45aeba3d54862d74054b.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_08d45b7541a74ca9b10c25a709e51739.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_a66bd31f4d5242b2ac88b392c83be0b3.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_e065fca12205426d9754daedefebb044.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_4e103b763a614f7a9e86509ae71ac057.pdf
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• Não, seja, de forma alguma conivente com a violência (verbal ou física), com 

deboches ou humilhações. Se a situação está difícil, busque auxílio rapidamente. 

Desenvolva parceria com os colegas, socialize suas angústias com os profissionais da 

escola, não tente resolver tudo sozinho. 

• Toda pessoa gosta de elogio. Se você pratica o exercício da observação com seu 

aluno, descobrirá qual a melhor ocasião para fazer isso (principalmente se ele vier 

demonstrando crescimento), sem superficialidade nem demérito para os demais. 

• Toda pessoa gosta de elogio. Se você pratica o exercício da observação com seu 

aluno, descobrirá qual a melhor ocasião para fazer isso (principalmente se ele vier 

demonstrando crescimento), sem superficialidade nem demérito para os demais. 

• Evite comparações de qualquer espécie: « Esta é a pior turma da escola »; « Nunca 

tive uma turma assim, que não vai para a frente »; « Você é igual a seu irmão ». O 

efeito, com este tipo de comentário, geralmente é avassalador, pois reforça a parte 

negativa e desperta, em muitas circunstâncias, um certo ímpeto no aluno e/ou turma, 

ratificando, assim sua « profecia » derradeira. 

• Organize a sala antes da entrada da turma. Um ambiente agradável ajuda a manter a 

disciplina. Às vezes, perder este tempo é, na verdade ganhá-lo mais adiante... 

• « Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra 

o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade 

de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. » Carlos Drumond de Andrade 

Transformar informações em conhecimento: 

http://media.wix.com/ugd/db616b_3a12a529358549ffaa43bfd8bc11fde0.pdf 

    

  Desta forma queremos : 

a) Promover a inclusão dentro das novas realidades sociais com ensino de quali-

dade; garantir o acesso e permanência dos alunos e combater as causas da repetên-

cia. 

b)  Formar alunos comprometidos com os problemas sociais para que sejam no 

futuro, adultos atuantes; e buscar a excelência no ensino e novas experiências peda-

gógicas. 

c)  Buscar a competência leitora e escritora de todos os alunos, de forma que lei-

am, compreendam e possam emitir opiniões próprias sobre diversos assuntos, temas 

e gêneros. 

d) Motivar e proporcionar situações para que os alunos comecem e terminem o 

Ensino Médio; tenham perspectivas e conhecimentos para ingresso em universidades, 

conhecendo, inclusive os programas federais (Pro Uni, Enem...)  

e) Trabalhar em ações voltadas à participação efetiva dos pais na vida escolar de 

seus filhos; ter conhecimento do que e como lhe é ensinado; controlar sua freqüência 

e realização das atividades propostas, sintonia e ênfase nos valores morais. Participa-

ção efetiva no Projeto de Recuperação Paralela, de forma a minimizar dificuldades 

 

http://media.wix.com/ugd/db616b_3a12a529358549ffaa43bfd8bc11fde0.pdf
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educacionais dos alunos, contando com a conscientização dos pais com alunos fre-

qüentes. 

f) Conseguir alcançar as metas traçadas neste PPP, avaliando suas conquistas, 

dificuldades e pontos positivos, seguindo para uma reestruturação frequente deste 

documento. 

 

 

 

 

 

COMO ATINGIR OS OBJETIVOS 

 Utilizar este PPP – Projeto Político Pedagógico, como “livro de cabeceira”, como ele-

mento norteador de ações e cronogramas de pautas de ATPC’s – Aulas Técnico Pe-

dagógicas Coletivas. 

 Dessa forma, este PPP tem suas folhas finais com as identificações de prioridades 

que foram frutos de discussões anteriores, revisões de outros PPPs, diagnósticos utili-

zando-se questionários do Premio Gestão do Programa PDE Escola e do PAP – Plano 

de Ação Participativa. Estes formam os planos de ação que direcionarão os traba-

lhos. 

 Este documento deve ter várias cópias para que todos tenham conhecimento de seu 

teor. 

 Manter ótimos níveis de comprometimento e envolvimento com a educação. 

 

TEXTOS: O rio, Aula inaugural e Não deixe que fatores externos atrapalhem seu ideal 

http://media.wix.com/ugd/db616b_e547ae2f580d40478c9f5e117ade2999.pdf 

 

LINHAS PEDAGÓGICAS 

http://media.wix.com/ugd/db616b_d654bb86cfc24a748f1c920206ce9c28.pdf 

 

PLANEJAMENTO 2014 

http://media.wix.com/ugd/db616b_5a7361481b744c6e9aacdf064703b5a0.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/db616b_e547ae2f580d40478c9f5e117ade2999.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_d654bb86cfc24a748f1c920206ce9c28.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_5a7361481b744c6e9aacdf064703b5a0.pdf
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ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS 

Utilizamos os questionários do Prêmio Gestão, do Plano de Ação Participativo, do Programa 

Desenvolvimento Escola, Reuniões de ATPC’s, Planejamentos anteriores, Observações con-

tínuas, método SWOT e  Relatos para elencarmos os itens abaixo definidos como sendo as 

maiores dificuldades encontradas em nossa escola. Foram analisadas as áreas de Planeja-

mento e ações pedagógicas. Indicadores de Resultados Educacionais, Indicadores de Ges-

tão Participativa, Indicadores de Gestão de Pessoas e Liderança e Indicadores de Gestão de 

Infraestrutura com em seus contextos específicos. Consideramos prioritário que: 

 

 Autoestima dos gestores, alunos e professores, quanto à escola, suas  características 

e sua localização; 

 Preservação da escola por parte de todos que nela atuam; 

 Valorização da escola pela comunidade; 

 Desenvolvimento de projetos; Instalações, estrutura física e equipamentos da escola; 

 Participação ativa de voluntários; 

 Bom número de professores efetivos, que assim como os gestores, atuam por vários 

anos, possibilitando a continuidade do trabalho; 

 Profissionalismo de muitos funcionários, professores e gestores; 

 Manter as características atuais, com intervenções pontuais nas resoluções de confli-

tos, com ênfase nos valores morais, éticos e participativos, tendo a escola com insti-

tuição importante e prazerosa em sua vida; 

 Realizar ações, reflexões que permitam enxergar a realidade do cotidiano escolar e 

projetar sempre algo melhor; 

 Aplicação dos alicerces pedagógicos aqui descritos. 

 Produção de vídeos que resgatam o histórico e mostram o aluno como agente ativo 

 Atualizações constantes do Blog e Site do Uacury, 

 Produção do Correio Uacury, 

 Solidificação do Projeto Mais Educação 

 Instrumentos digitais para o Cadastro de alunos e Professores, Conselho de Classe e 

Série, Vídeos de registro da escola, Formatos de planejamento, Formatos de aulas. 
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 Utilização da Festa da Primavera como evento cultural, que culmina com apresenta-

ções de eixo temático trabalhado durante o ano, 

 Questionários para que os alunos respondam seus anseios e expectativas 

 

MAIORES DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

 Professores cumpram fielmente seus horários 

 

. 

 

 Ventiladores sejam desligados após a última aula. 

 

 

 Professores orientem os alunos para que pouco antes do final de sua aula, es-

tes peguem o lixo que produziram na aula.       

 Professores não deixem giz na lousa após sua aula      

 

 Professores controle as idas frequentes dos mesmos alunos ao banheiro – sem que es-

tes tenham problemas médicos. 

 O professor deve orientar os alunos para que estes não fiquem em pé na sala, sem que 

esta ação seja parte específica da aula. 

 Inspetores controlem o fluxo de pessoas no corredor e coordene o intervalo (recreio). 

 

 Durante as aulas vagas, tenha a disposição material diversificado. 

 Diminua o grande número de faltas dos professores 

 Os livros didáticos sejam efetivamente utilizados e não utilizados de forma mínima 

 

 

 

 

 O currículo seja seguido de forma completa e não parcialmente..   

 Os colegiados sejam frequentados de forma ativa pelos pais.   

 Tenhamos maior participação da família em trabalhos em prol da escola; bem como a 

comunicação recíproca 
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 Evasão escolar, com ações mais imediatas por parte dos Professores – Pcp -Gestores; 

com envio imediato ao Conselho tutelar em casos necessários; 

 Aviso antecipado de possíveis faltas dos professores; com material disponível para que 

professores substitutos possam dar continuidade ao conteúdo planejado; 

 Utilização de recursos diversificados nas aulas de forma que transmitam os resultados 

das avaliações de maneira individualizada e esclarecedora; 

 Estabelecer planejamento com aulas diferenciadas, discutidas em ATPCs, as quais pos-

sam elevar a autoestima dos alunos, que possam desenvolver interesse em participar das 

aulas, sentindo-se um elemento inserido naquele contexto. Que tais aulas sejam prazero-

sas montadas a partir de temas que tragam curiosidade para os alunos.  

 Maior número de apresentações culturais (Teatro, coral, gincana, dança, etc) como ins-

trumentos de aprendizagem; 

 

 Garantir o registro de conteúdos para que haja continuidade no ano seguinte. 

 

 Que os professores comecem e terminem as aulas pontualmente 

 

 O professor planeje no início do ano, como trabalhará sua disciplina durante o ano letivo, e 

informe aos alunos sobre seu plano de trabalho. 

 

 Toda a equipe escolar trabalhe de forma cooperativa e harmoniosa 

 

 O Diretor seja constantemente informado da eficácia de atividades de ensino desenvolvido 

pelos professores. 

 

 Os professores estabelecem altos padrões de trabalho e comportamento. 

 

 Sejam realizadas ações para que haja evidências de leitura, conversações e brincadeiras 

dirigidas ao lar. 

 

 O desempenho do professor dentro da sala de aula seja sistematicamente avaliado. 

 Exista controle para que seja todas as metas estabelecidas nos planos de ação da escola 

sejam acompanhadas, cobradas e avaliadas para que sejam integralmente cumpridas.  
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PÁGINAS DO SITE WWW.UACURY.COM 

O site foi desenvolvido para registrar, através de fotos, vídeos, textos, desenhos e outros for-

matos atividades desenvolvidas pela escola. O espaço também é utilizado no aspecto peda-

gógico: Cadernos dos alunos e professores, currículo oficial da Secretaria Estadual de Edu-

cação de São Paulo, conteúdo de cada disciplina, expectativas de aprendizagem dos anos 

iniciais, textos sobre competências e habilidades, avaliação, leitura, avaliação significativa 

entre outros temas. Possibilidade para que professores tenham acesso aos modelos de tarje-

tas e planilhas, socialização de orientações e capacitações técnicas. Ser plataforma para 

postagem pelos professores de trabalhos, provas e atividades. Centralização de links e publi-

cações de interesse geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA RESTRITA 

GESTORES 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

DESENVOLVI-

DAS 

 

. 

 

 

 

CURSOS E CON-

CURSOS 

http://www.uacury.com/


 

 

 

E E PROFESSOR  UACURY RIBEIRO DE ASSIS BASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERVOS E CUR-

RÍCULO 

Estão disponíveis 

as listas de DVDs, 

Livros, Mapas, 

além do currículo 

oficial da Secre-

taria Estadual de 

São Paulo, entre 

outros tópicos 

importantes. 

 

 

ACERVOS E CUR-

RÍCULO 

Os cadernos do 

aluno de todas as 

disciplinas estão 

disponíveis 

 

 

TEXTOS PARA 

BAIXAR 

Textos dos Pila-

res pedagógicos 

da escola, entre 

outros muito 

interessantes. 
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PLANEJAMENTO 

E ARTIGOS 

Textos, vídeos, 

slides e demais 

materiais sobre 

planejamento, 

formação conti-

nuada do Profes-

sor, textos traba-

lhados em ATPCs, 

entre outros.. 

 

 

RESTRITO PRO-

FESSOR 

Cadernos do 

Professor dispo-

níveis, entre ou-

tros documentos 

importantes. 

 

 

VÍDEOS 

Vídeos produzi-

dos na escola, 

sobre a escola e 

com a escola. São 

festas, reporta-

gens, animações, 

apresentações e 

atividades regis-

tradas. 
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BLOG DA ESCOLA: 

Outro veículo de informação e comunicação da escola de eventos, programações, atividades, 

legislação e normas da educação para cursos e concursos voltados aos alunos e professo-

res. Promove também as parcerias da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOG 

Na rede desde 

2010, esta ferra-

menta proporcio-

na divulgar fotos, 

notícias, vídeos, 

links, concursos 

de várias áreas. 

Mais dinâmico 

que o site – que 

tem uma função 

“mais acadêmi-

ca”. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – Página do Blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

 

 

E E PROFESSOR  UACURY RIBEIRO DE ASSIS BASTOS 
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RECURSOS DISPONÍVEIS 

 

1. SALA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SALA DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sala de Informática tem dois monitores 

que são alunos do Ensino Médio e bolsistas 

da Fundap. Um trabalha das 8-12 horas e 

outro das 13-17 horas. Alunos podem agen-

dar para uso pessoal ou de pesquisa no 

contraturno. Professores podem, juntamen-

te com o apoio dos monitores programar 

atividades que possam ser realizadas duran-

te o horário9 letivo. São 14 computadores, 

porém, em virtude da capacidade da inter-

net apenas 05 computadores por vez, po-

dem ter acesso à internet, até que se resolva 

o problema técnico; embora várias ativida-

des podem ser planejadas e realizadas off-

line. Todos os usuários da sala devem trazer 

uma única vez a Ficha Anual de Autorização 

dos Pais; depois é só agendar com o monitor 

do acessa que entregará um termo de ciên-

cia, que deverá ter assinatura dos pais. 

 

São 16 mesas encapadas com plástico 

grosso que proporciona segurança e pre-

servação do material para aulas diversifica-

das em que se usa tinta, tesoura, lixa, lápis 

de cor, giz de cera, cola, entre outros tantos 

materiais possíveis no desenvolvimento de 

inúmeras atividades. A sala possui 012 TV 

de LED de 32”, conectada ao computador 

que tem acesso à internet e ligado ao apa-

relho de som o que melhora a qualidade 

acústica. Aparelho de som que pode ser 

usado para outras finalidades pedagógicas. 

Temos ainda DVD e antena parabólica. 

Existe um telão fixado na parede, que pode 

ser usado com o projetor “conjugado”. 

Projetor do FNDE que vem com teclado, 

entrada para DVD e USB. Deixamos tam-

bém um sistema de som no armário para 

melhorar a qualidade do áudio. 
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Mais uso da sala de atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SALA PEDAGÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 

Nesta sala estão os livros didáticos, gibis, 

revistas, jornais, materiais de projetos, 

jogos didáticos e recreativos, gibiteca am-

bulante, dicionários, dicionário ambulante,. 

Fantoche, cadernos do professor, cadernos 

do aluno e mapas. O local também é utili-

zado para a guarda e distribuição de kits de 

materiais escolares. O ambiente também é 

utilizado para aulas diversificadas, aulas de 

reforço e reuniões.  
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Mais uso da sala de atividades. 
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4. SALA MULTIUSO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mais uso da sala multiuso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sala com a capacidade de 70 pessoas, é 

equipada com TV de LED de 55”, computa-

dor com acesso a internet e conexão direto 

com a TV e ao Telão. Projetor, Amplificador, 

mesa de som, DVD, aparelho de som e 

cortinas Black light. 

Na sala também está o acervo de DVDs que 

pode ser consultado no site da escola.  
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5. SALA DE LEITURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais uso da sala de leitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Acervo com mais de 6.000 livros, com 

títulos digitados no computador em plani-

lha específica para empréstimo. Computa-

dores com acesso a internet, ramal telefô-

nico, 03 ventiladores, ambiente com pintu-

ra artística, mesas redondas, cadeiras e 

banquetas.  

São livros divididos por autores, Infantil, 

Infanto Juvenil, biblioteca do Professor, 

HQs facilitam o desenvolvimentos dos 

Projetos de Leitura. 
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6. PÁTIO INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais uso do pátio interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No pátio interno, está localizado o refeitó-

rio com 16 mesas e bancos. Temos 03 

ventiladores para melhor circulação de ar, 

assim como 05 portas que podem ser 

abertas. Palco para apresentações, sistema 

instalado para fixação de projetor, telão 

artístico, 04 caixas acústicas com cabea-

mento pronto para fixação da mesa de 

som amplificada, conexão com internet, 

sistema de microfones sem fio, DVD, e 

ligação para que a rádio escolar funcione 

na Sala de Leitura. Cortinas black light e 

quatro cortinas vermelhas estão prepara-

das para que o ambiente se “transforme” 

em um palco para apresentações. 
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7. SALA DE INFORMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

16 computadores estão instaladas na Sala 

de Informática, todos tem conexão com a 

internet, porém, em virtude da baixa capa-

cidade da rede nem todos podem ser co-

nectados ao mesmo tempo. Temos os 

monitores do Programa Acessa Escola, que 

conduzem os trabalhos para utilização da 

sala – pesquisa, entretenimento, projetos 

com professores e ações pedagógicas. 
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8. PÁTIO EXTERNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

O pátio externo, espaço para intervalos dos 

alunos e diversas possibilidades para ativi-

dades. 

Bancos de concreto, brinquedos com 

pneus, árvores, gramado, floreiras comple-

tam o ambiente. 

  

  



 

 

 

E E PROFESSOR  UACURY RIBEIRO DE ASSIS BASTOS 
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9. QUADRA COBERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sonho antigo, a quadra coberta é utilizada 

para a prática esportiva, cultural, apresenta-

ções, reuniões, eventos e demais atividades. 
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10. GALERIA QUADROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALERIA UACURY 

http://www.youtube.com/watch?v=7_AsK-dMfio 

 

 

 

 

 

 

 

São 35 cópias de pinturas de artistas famo-

sos com molduras cenográficas. Estes qua-

dros estão disponíveis no site da escola, 

com nome do artista, obra, ano.  

Podem ser utilizados por várias disciplinas 

em diversas dinâmicas contextualizadas. 

  

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7_AsK-dMfio
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11. ÁREA INTERNA 
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12. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E RECURSOS DISPONÍVEIS 
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Relação de mapas, livros, dvd´s:     
http://www.uacury.com/#!student-life/c11m6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.uacury.com/#!student-life/c11m6
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LIVROS DA SALA DE LEITURA: 

http://media.wix.com/ugd/db616b_8761ecb50ad841bdbf79c5184271ce92.pdf 

 

ACERVO DE DVDs 

http://media.wix.com/ugd/db616b_c4a6ea1dfbdc4a4ea7a4d0b17c50ef70.pdf 

 

RELAÇÃO TV ESCOLA_Volume I 

http://media.wix.com/ugd/db616b_1c6852e1929b4eaab110038bca131711.pdf 

 

RELAÇÃO TV ESCOLA_ VOLUME II 

http://media.wix.com/ugd/db616b_286ce70b9aa6484f905de0e24ef6e256.pdf 

 

 

  

  

http://media.wix.com/ugd/db616b_8761ecb50ad841bdbf79c5184271ce92.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_c4a6ea1dfbdc4a4ea7a4d0b17c50ef70.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_1c6852e1929b4eaab110038bca131711.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_286ce70b9aa6484f905de0e24ef6e256.pdf
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RELAÇÃO TV ESCOLA_VOLUME III 

http://media.wix.com/ugd/db616b_b231a5bdb2aa4b808065acdf42290d26.pdf 

 

RELAÇÃO TV ESCOLA_VOLUME 5 

http://media.wix.com/ugd/db616b_e1f5a4fd131346c79c01d3d03f8b668b.pdf 

 

DVD ARTE NA ESCOLA 

http://media.wix.com/ugd/db616b_f10b2efba924466e93e7e7df82fbad97.pdf 

 
 

NORMAS GERAIS  

 

 De acordo com legislação vigente, no intuito de conscientizar e otimizar o cotidiano 

escolar, resumimos alguns procedimentos. Esta síntese não dispensa o Artigo da Lei 

10261/68, onde descreve que “...todo funcionário público deverá estar ciente de seus deve-

res...” 

 FALTAS: Preencha o “Requerimento de abono e justificativa de faltas”; espe-
cificando o motivo.  

 Atenção: Não é responsabilidade da unidade escolar, caracterizar falta como 
“abonada”, já que esta é uma deferência da direção, mediante o requerimento 
apresentado. 

 Avise com antecedência mínima de 02 dias úteis, as ausências previstas. 

 Atraso: Não é permitido ao professor entrar com atraso para ministrar suas 
aulas. Neste caso será consignada “falta-aula”. 

 Licenças: A “Guia de Perícia Médica” será fornecida mediante apresentação 
do respectivo atestado médico. 

 Boletim de Ocorrência - B.O – O professor que ministra aulas em mais de 
uma unidade escolar deve retirar/entregar o B.O no 1º dia útil do mês seguinte. 
O envio por email (através da escola) não substitui a obrigatoriedade de entre-
ga.  

 Registro da falta: Registrar com pontualidade sua falta no “Diário de Classe”. 
 

 PLANEJAMENTO: É de responsabilidade do professor sua entrega de forma pontual.  

 Este terá o conteúdo “Oficial” já digitado. O Professor deve registrar as expec-
tativas do bimestre de acordo com características da escola e da turma; bem 
como registrar ao final do bimestre os objetivos propostos que não foram atin-
gidos e relatar informações que possam ser utilizadas na continuidade do con-
teúdo planejado. 
 

 MATERIAIS: A solicitação de materiais alternativos e/ou complementares, de que a 
escola já dispõe, deve ser feita ao PCP, com antecedência mínima de 02 dias.  

 No caso de materiais que a escola não possua, o professor fará a solicita-
ção ao PCP. Sua aquisição dependerá do custo, verbas específicas disponí-
veis, período e contextualização com o currículo. 

 Papéis diversos: Sua utilização deve ser definida pelo professor em conjunto 
com o PCP. Temos a possibilidade de utilização do papel Kraft/bobina, que 
conseguimos junto a parceiros. 

 

http://media.wix.com/ugd/db616b_b231a5bdb2aa4b808065acdf42290d26.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_e1f5a4fd131346c79c01d3d03f8b668b.pdf
http://media.wix.com/ugd/db616b_f10b2efba924466e93e7e7df82fbad97.pdf
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 Giz: Cada professor terá uma caixinha com giz. A reposição dos mesmos será 
feita, mediante solicitação do professor ao PCP.  

 Dicionários:  Ficam na sala 08 e podem ser solicitados no dia da aula. Pedir 
ao inspetor para que providencie. Utilizá-los da forma sugerida em reunião: 
CADA DICIONÁRIO TEM UM NÚMERO. O ALUNO DEVE PEGAR O DICIO-
NÁRIO COM O SEU NÚMERO DA LISTA DE CHAMADA. No ato da devolu-
ção dos mesmos, o professor observa se houve “avarias”. Observe bem como 
os dicionários foram entregues e devolvidos; estes foram comprados com re-
cursos da APM. 
 

 SALA DE ATIVIDADES: Sua utilização deve ser agendada com o PCP, com solicita-
ção dos materiais a serem utilizados. 
 

 SALA MULTIUSO: Sua utilização deve ser agendada com o PCP, sendo necessário o 
preenchimento de planilha que descreva o conteúdo a ser trabalhado. 

 ATENÇÃO: Dentro da sala não é permitido mascar chicletes, chupar balas, pi-
rulitos ou qualquer outra guloseima, salgados, refrigerantes, etc. As cadeiras 
devem permanecer na “posição padrão”, salvo condições especiais. Atentar 
para que os alunos não coloquem os pés nas cadeiras e nem as reclinem ou 
qualquer outro comportamento que possa danificar este espaço. 

 USO DO PROJETOR: Deverá ser agendado antecipadamente com a Coorde-
nação Pedagógica que terá conhecimento do objetivo e contextualização do 
tema a ser desenvolvido. 
 

 SALA DE LEITURA: Até conseguirmos funcionário específico para a Sala de leitura, 
os empréstimos destinados aos professores, serão feitos exclusivamente pelos gesto-
res – Direção, Vice-Direção e Coordenação Pedagógica.  

 O professor deve apresentar sua carteirinha no momento do empréstimo.  

 Para os professores de leitura, no caso de retirada dos livros para uso em 
sala com os alunos, os prazos serão distintos do especificado nas regras da 
biblioteca. 

 Projeto Leitura Viva: Segue procedimentos e cronograma pré-determinados. 

 DVDs, CDs, CDRoms e Fitas VHS: Estão na Sala de Uso Múltiplo. Sua reti-
rada deve ser feita pelo PCP. 

 Biblioteca do professor: Todos os livros recebidos estão disponíveis para 
consulta ou empréstimo; com os mesmos critérios citados anteriormente. 

 Acervo de projetos específicos: Temas como Segurança no trânsito, Aids, 
Gravidez na adolescência, Meio Ambiente, Reciclagem, entre outros estão 
disponíveis na Sala 08. A retirada e aplicação deste material deve ser com o 
PCP. 

 Mapas: Estão disponíveis na Sala dos Professores, colocaremos um “Guia 
Resumo” para facilitar sua utilização. A responsabilidade é do professor em re-
tirar, utilizar e devolver no mesmo local. 
 

 SALA DOS PROFESSORES: Temos um corpo docente com aproximadamente 30 
profissionais. A organização da sala depende da colaboração de cada um: 

 CAFÉ: Não temos funcionários destinados para fazer o café, nem tampouco 
lavar os copos, pratos e demais utensílios. Cada um lava  e guarda o que u-
sou. Aquisição do café e açúcar é por conta dos professores. 

 GELADEIRA: Não devemos mexer naquilo que não é nosso (!). Não deixar a-
limentos por longos períodos. 

 PASTA DE FREQUÊNCIA: Deve ser retirada e guardada no local específico. 
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 Permite rápido acesso a informação, verificação precisa da pos-
sível ausência entre uma aula e outra, entre outras formas de 
controle. Para isso é imprescindível que cada professor faça a 
chamada sem “copiar a linha de cima”.  

 Não deixá-la na sala de aula. Especialmente na aula anterior ao 
intervalo e na última do período levá-la para a Sala dos Profes-
sores. 

 No campo de observações; anotar entrada de alunos com atra-
so ou saídas antecipadas (devidamente autorizadas). 

 A pasta não deve ser usada para anotações disciplinares. 
 

 CADERNO DE CLASSE: Registro das notas e freqüência dos alunos (usados em re-
uniões de pais, consultas rápidas, etc ); anotações comportamentais que sejam rele-
vantes, e sirvam para que os professores de outras disciplinas tenham uma “visão ge-
ral” da postura do aluno; elemento importante para que a Direção, em conversa com 
os pais e responsáveis, possa detalhar situações diversas. 
 

 DIÁRIO DE CLASSE: Instrumento de registro do professor: 
 

 O Diário de Classe deve permanecer na escola e em local de livre acesso 
(nas pastas destinadas à este fim); 

 Anotação diária, da freqüência e ausência dos alunos, os conteúdos ministra-
dos e notas dos alunos; 

 Registro das compensações de ausência, sendo que os trabalhos resultan-
tes desta compensação devem ser entregues ao PCP para arquivo; 

 Anotar a falta do titular da classe, e anotar se esta aula foi ministrada por 
outro professor; 

 Registrar de forma fidedigna o número de aulas previstas e dadas; 

 Não retirar os diários de classe da escola. Devem permanecer no local des-
tinado, permitindo o acesso aos gestores, supervisor e PCOPs da Diretoria de 
Ensino. 

 Evitar rasuras, e quando ocorrerem, que as justifiquem e assinem; 

 Os diários serão recolhidos bimestralmente para visto da Direção da esco-
la. 
 

 PROFESSOR REPRESENTANTE DE SALA: No Ciclo I será o Professor da Classe, 
Ciclo II e Ensino Médio serão definidos em reunião de HTPC. 

 Elo de comunicação entre os alunos e professores/gestores; 

 Mediador  em diversas situações; 

 Coordenador de projetos; 

 Coordenador do recolhimento da contribuição da APM; 

 Demais assuntos. 
 

 ATPC: em síntese: 

 Discussão, acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da proposta 
curricular da escola, do desempenho dos alunos e dos resultados da unidade 
diante das metas propostas; 

 Avaliação do trabalho realizado pelo professor e equipe gestora e necessida-
des;  

 Socialização de experiências bem-sucedidas; 
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 Socialização de orientações técnicas; 

 Proposição de estratégias de ensino que melhorem práticas docentes. 

 Os horários deverão ser cumpridos nos dias estipulados. 
 

 SOLICITAÇÕES DE TRABALHOS AOS ALUNOS:  

 Conhecer a biblioteca, saber o acervo existente. Não solicitar conteúdo de 
que não dispomos. 

 Internet: Cada professor tem autonomia para definir a forma com que deseja a pes-
quisa (por escrito, seminários...). O aluno deve agendar com o monitor da sala de in-
formática 
  

 PORTÕES: 

 Entrada principal: Pelo portão em frente ao pátio para entrada e saída dos 
períodos. 

 Entrada para visitantes: Portãozinho em frente ao pátio. 

 Estacionamento: Específico para os professores que desejarem, por conta 
própria, utilizar o local para guardar os carros. 

 Não é obrigação do inspetor de alunos, abrir/fechar o portão do 
estacionamento; 

 O professor que utilizar o estacionamento deve adquirir a chave; 

 O portão deve permanecer sempre fechado. 
 

 HORÁRIOS DAS AULAS 

 É de competência da direção da escola a definição da grade horária anual. 
 

 FORMATURA:  A escola compromete-se a realizar a “Cerimônia de Formatura”, com 
sistema de som, mensagem e projetor. A cerimônia acontece dentro de um protocolo 
já estabelecido. Os formandos podem convidar professores para ajudarem na organi-
zação de eventos complementares no dia da formatura. A comissão de formatura, 
bem como os preparativos, definição do evento, camisetas de formandos entre outros 
fatos relacionados devem ter a anuência da Direção da Escola. 
 

 DEMAIS OBSERVAÇÕES 
 

 Cumprir prazos e metas; 

 Eliminar dúvidas, de cunho funcional, administrativo e pedagógico; 

 Não saia da sala de aula. Os alunos não devem ficar sozinhos. 

 Não peça contribuições, materiais, dinheiro ou qualquer outra solicitação que 
envolva custo aos alunos. Qualquer necessidade, conversar com PCP. 

 Solicitamos a gentileza de desligar ventilador e fechar janelas ao final das au-
las. 

 Não permita que alunos desenhem e escrevam nas carteiras. 

 Desligar ventiladores após a última aula do período e pedir para fechar as ja-
nelas e cortinas. 

 No final da aula deixar as carteiras na formação básica. 

 A sala da coordenação pedagógica, secretaria e cozinha são dependências 
exclusivas; solicitamos que o professor não adentre sem ser convidado. 

 O uso de telefone é exclusivo da unidade escolar, mesmo assim, restrito a de-
terminado valor mensal.  
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 Especial cuidado com a forma de tratar nossos alunos, palavras e gestos inti-
midadores, gritos não podem fazer parte da rotina do professor. 

 O controle de freqüência é de responsabilidade da equipe escolar, no sentido 
de tomar todas as providências em relação aos pais. O primeiro diagnóstico de 
ausência deve ser feito elo professor e comunicado ao PCP que deve tomar as 
providências legais, comunicando aos pais. 

 Trabalhar de forma cooperativa de forma a contemplar objetivos, metas e filo-
sofia da escola, contidos no Projeto Político Pedagógico. 

 
 

NORMAS DE CONVIVÊNCIA 
 
 

1. É de extrema importância e de obrigação dos pais, acompanhar a frequência, rendi-

mento e postura do aluno na escola; 

2. Frequentar a escola regular e pontualmente, realizando os esforços necessários para 

progredir nas diversas áreas da educação; 

3.  Estar preparado para as aulas e manter adequadamente livros e demais materiais 

escolares de uso pessoal ou comum coletivo; 

4. Observar as disposições vigentes sobre entrada e saída das classes e demais depen-

dências da escola; 

5.  Ser respeitoso e cortês para com colegas, diretores, professores, funcionários e cola-

boradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, religião, origem 

social, nacionalidade, condição física ou emocional, deficiências, estado civil, orientação se-

xual ou crenças políticas; 

6. Contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de aprendizagem colaborati-

vo e seguro, que garanta o direito de todos os alunos de estudar e aprender; 

7.  Abster-se de condutas que neguem, ameacem ou de alguma forma interfiram negati-

vamente no livre exercício dos direitos dos membros da comunidade escolar; 

8. Respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares, ajudando a pre-

servá-los e respeitando a propriedade alheia, pública ou privada; 

9. Compartilhar com a direção da escola informações sobre questões que possam colo-

car em risco a saúde, a segurança e o bem-estar da comunidade escolar; 

10.  Utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos; 

11. Ajudar a manter o ambiente escolar livre de bebidas alcoólicas, drogas lícitas e ilícitas, 

substâncias tóxicas e armas; 

12. Manter pais ou responsáveis legais informados sobre os assuntos escolares; sobretu-

do sobre o progresso nos estudos, os eventos sociais e educativos previstos ou em anda-

mento, e assegurar que recebam as comunicações a eles encaminhadas pela equipe escolar, 

devolvendo-as à direção em tempo hábil e com a devida ciência, sempre que for o caso. 

 

NÃO É PERMITIDO: 

 

13.  Ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares, sem prévia justificativa ou autoriza-

ção da direção ou dos professores da escola; 

14. Ter acesso, circular ou permanecer em locais restritos do prédio escolar; 

15. Utilizar, sem a devida autorização, computadores, telefones e outros equipamentos e 

dispositivos eletrônicos de propriedade da  escola; 
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16.  Utilizar, em salas de aula ou demais locais de aprendizado escolar, equipamentos 

eletrônicos como telefones celulares, jogos portáteis e outros dispositivos de comunicação e 

entretenimento que perturbem o ambiente escolar ou prejudiquem o aprendizado; 

17. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que lhe seja alheia; 

18.  Comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como, por exemplo, fa-

zendo barulho excessivo em classe, sala de leitura e outras dependências da escola; 

19.  Desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, professores, funcionários ou colabora-

dores da escola; 

20.  Fumar dentro da escola; 

21.  Comparecer à escola sob efeito de substâncias nocivas à saúde e à convivência so-

cial; 

22. Expor, vender ou distribuir materiais dentro do estabelecimento escolar que violem as 

normas ou políticas oficialmente definidas pela Secretaria Estadual da Educação ou pela es-

cola; 

23.  Exibir, vender ou  distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, racistas ou 

preconceituosos, incluindo a exibição dos referidos materiais na internet; 

24. Violar as políticas adotadas pela Secretaria Estadual da Educação – Programa Aces-

sa Escola; 

25.  Danificar ou adulterar registros e documentos escolares, através de qualquer método, 

inclusive o uso de computadores ou outros meios eletrônicos; 

26. Incorrer nas seguintes fraudes ou práticas ilícitas nas atividades escolares: 

 Comprar, vender, furtar, transportar ou distribuir conteúdos totais ou parciais de pro-

vas a serem realizadas ou suas respostas corretas; 

 Substituir ou ser substituído por outro aluno na realização de provas ou avaliações; 

•  Substituir seu nome ou demais dados pessoais quando realizar provas ou avaliações      

escolares; 

27. Danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares; escrever, rabiscar 

ou produzir marcas em qualquer parede, vidraça, porta ou quadra de esportes dos edifícios 

escolares; 

28.  Intimidar o ambiente escolar com bomba ou ameaça de bomba; 

29. Ativar injustificadamente alarmes de incêndio ou qualquer outro dispositivo de segurança 

da escola; 

30. Empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou ameaças a terceiros, 

incluindo hostilidade ou intimidação mediante o uso de apelidos racistas ou preconceituosos; 

31. Emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva ou desrespeitosa, ou 

apresentar qualquer conduta de natureza sexualmente ofensiva; 

32.  Estimular ou envolver-se em brigas, manifestar conduta agressiva ou promover brinca-

deiras que impliquem risco de ferimentos, mesmo que leves, em qualquer membro da comu-

nidade escolar; 

33.  Produzir ou colaborar para o risco de lesões em integrantes da comunidade escolar, re-

sultantes de condutas imprudentes ou da utilização inadequada de objetos cotidianos que 

podem causar danos físicos, como isqueiros, fivelas de cinto, guarda-chuvas, braceletes etc.; 

34.  Comportar-se, no transporte escolar, de modo a representar risco de danos ou lesões ao 

condutor, aos demais passageiros, ao veículo ou aos passantes, como correr pelos corredo-

res, atirar objetos pelas janelas, balançar o veículo etc.; 

35.  Provocar ou forçar contato físico inapropriado ou não desejado dentro do ambiente esco-

lar; 

36 Ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente qualquer membro da comunidade escolar 
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37.  Participar, estimular ou organizar incidente de violência grupal ou generalizada; 

38. Apropriar-se de objetos que pertencem a outra pessoa, sem a devida autorização ou sob 

ameaça; Incentivar ou participar de atos de vandalismo que provoquem dano intencional a 

equipamentos, materiais e instalações escolares ou a pertences da equipe escolar, estudan-

tes ou terceiros; 

39. Assumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, bebidas alcoólicas ou outras 

drogas lícitas ou     ilícitas no recinto escolar; 

40.  Portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, ainda que não seja de fogo, 

no recinto escolar; 

41. Apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira, sobretudo que viole a 

Constituição Federal,     o  Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Penal. 

Veja mais em: http://www.fde.sp.gov.br/Arquivo/normas_gerais_conduta_web.pdf e 

http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/protecao_escolar_web.pdf 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.fde.sp.gov.br/Arquivo/normas_gerais_conduta_web.pdf
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/protecao_escolar_web.pdf


 

 

 

E E PROFESSOR  UACURY RIBEIRO DE ASSIS BASTOS 

 

PLANO DE AÇÃO 

OBJETIVO  

Data Início  

Ações 

 

 

 

 

Data Final  

Avaliação 

 

 

 

Observações 

 

 

 

 

OBJETIVO  

Data Início  

Ações 

 

 

 

 

Data Final  

Avaliação 

 

 

 

Observações 

 

 

 



 

 

 

E E PROFESSOR  UACURY RIBEIRO DE ASSIS BASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


