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I – Apresentação 

 

Introdução 

 

Cabe à escola a competência para elaborar sua proposta pedagógica e seu regimento, como 

expressão efetiva de sua autonomia pedagógica, administrativa e de gestão, respeitadas as normas e 

diretrizes do respectivo sistema. O regimento e a proposta pedagógica são mais estáveis, menos 

sujeitos a mudanças em relação aos planos de curso.  

A Proposta Pedagógica, como elemento norteador de toda a ação educativa da escola, deve ser 

definida a partir das características da realidade local tendo em vista as necessidades e expectativas 

da comunidade à qual a escola presta serviços. 

Por isso, a elaboração da Proposta Pedagógica é um trabalho coletivo que deve contar com a 

participação de toda a comunidade escolar, isto é, professores, equipe técnica, equipe administrativa 

e de apoio, alunos, pais e comunidade local. 

Não há, nem deve haver, regras rígidas na elaboração da proposta pedagógica. Esta é uma 

tarefa intransferível da escola. 

Contudo, existem alguns pontos que não podem ser negligenciados. 

A Proposta Pedagógica deve ser um compromisso assumido pela comunidade escolar no 

sentido de alcançar uma nova realidade, possível e desejável, e que está embasado na sua concepção 

de pessoa humana. 

A escola, isto é, todas as pessoas que nela trabalham, devem ter claro qual o perfil que deve ter 

o aluno após o período de permanência sob seus cuidados. 

Que transformações devem ocorrer no aluno, ao término do curso em que se matriculou? 

Dentre outros aspectos, pode-se apontar como indicadores dessas transformações, a posição do 

educando na relação consigo mesmo, com os outros e com a natureza e o mundo do trabalho. 

Para isto, a escola precisa ter conhecimento da realidade presente e avaliar o que falta para o 

ideal pretendido e quais as ações que devem ser desencadeadas para alcançá-lo, tomando decisões 

sobre: 

as questões disciplinares; 

a seleção e distribuição dos conteúdos; 

o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; 

a avaliação da aprendizagem;  

o processo de recuperação;  

os critérios de promoção e retenção; 
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a participação dos pais ou responsáveis;  

a avaliação institucional.  

Os vários documentos que definem e regulamentam as atividades escolares: Regimento 

Escolar, Proposta Pedagógica e o Calendário Escolar. 

A proposta pedagógica e o regimento desta Unidade Escolar observaram as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e os demais dispositivos legais. 

Desta forma, ao definir sua proposta pedagógica e seu regimento, esta escola estará 

compartilhando princípios de responsabilidade, um contexto de flexibilidade teórico/metodológica de 

ações pedagógicas, em que o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação dos processos 

educacionais revelem sua qualidade e respeito à equidade de direitos e deveres de alunos e 

professores. 

Em busca da maior dualidade, esta escola impõe a necessidade de investimentos em diferentes 

frentes, como a atualização continuada de professores, a melhor qualidade dos livros didáticos, 

recursos televisivos e de informática, e maior disponibilidade de materiais didáticos. 

Mas esta maior qualificação almejada implica colocar, também, no centro do debate, as 

atividades escolares de ensino e aprendizagem e a questão curricular como de inegável importância. 

A proposta pedagógica desta escola reflete o projeto de sociedade local, regional e nacional que 

se deseja, definido pela equipe docente, em colaboração com os usuários e outros membros da 

sociedade (pais). 

O projeto pedagógico para se constituir em um instrumento que traga uma contribuição para as 

mudanças reclamadas e que a educação deve realizar, precisa, acima de tudo, se orientar, pelo 

princípio da democratização do ensino, isto é: 

Uma escola que funcione de forma a permitir que os interessados possam ter acesso a ela, 

oportunidade de aí permanecerem em condições de igualdade para aprendizagem (dando 

recuperação contínua e recuperação paralela ou reforço para os de baixo rendimento 

escolar); 

Uma escola que também tem a função de formar cidadãos conscientes, participativos e 

democráticos. . 

Uma escola que trabalhe o conhecimento geral que deve ser oferecido a todos, com o 

objetivo de promover a socialização, a fim de contribuir para a superação do dualismo 

existente na sociedade e não de reproduzi-lo. 

Uma escola que ofereça uma educação que deve desenvolver nos alunos condições de 

compreenderem o mundo e a sociedade em que estão historicamente situados, 

oferecendo-lhes condições de interferirem no meio em que atuam. 
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       Portanto, o ponto de partida ideal e obrigatório, para a construção da Proposta Pedagógica é dar 

ênfase ao objetivo de construir uma escola democrática, o que esta escola assume. 

A Proposta Pedagógica ou o Projeto Pedagógico Escolar é o documento que vai contar, como 

educador, quais os seus principais objetivos planos e metas. É também o documento que vai orientar 

seus funcionários e alunos. Enfim, é ele que vai garantir o bom funcionamento da escola. O projeto 

pedagógico escolar é como o reflexo da escola no espelho ou vice-versa. Nele está todo o histórico 

da instituição, a qualificação dos profissionais, o perfil dos alunos e a proposta de ensino. 

Na prática, ele é o roteiro de trabalho para o cotidiano da escola. Cria-se no papel e aplica-se no 

dia-a-dia. Daí a importância de suas regras serem claras e estarem escritas. Assim, todos poderão 

segui-las. 

 

Identificação do Estabelecimento 

 

 O Centro Educacional Renascença foi criado em vinte e dois de fevereiro de um mil 

novecentos e noventa e cinco, conforme ata do Livro de Atas da Entidade Mantenedora.  

 

Endereço: Av. W5 SGAN Qd. 914 Lote "B" - Asa Norte - Brasília - DF CEP. 70790-140; 

CNPJ: 00.214.157/0009-77;    

Inscrição: 07364176/002-20 - G.D.F;    

Fone: 3273-6284  

 

Entidade Mantenedora 

 

  O Renascença é mantido pela UNIÃO MISSIONÁRIA NORTE BRASILEIRA DOS 

ADVENTISTAS DO 7º DIA MOVIMENTO DE REFORMA, sociedade civil sem fins lucrativos, 

que tem por finalidade desenvolver atividades religiosas e eclesiásticas, bem como promover ações 

no campo da educação, saúde e assistência social, com sede na Av. W5 - SGAN - Quadra 914 - Asa 

Norte - Brasília - D.F. e foro em Brasília - D.F. registrada no 2º Ofício de Registro de Pessoas 

Jurídicas do Distrito Federal sob número 2128, em seis de dezembro de um mil novecentos e noventa 

e três.  
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Medidas Legais 

 

- Escola credenciada pela Portaria N°. 223 de l9/10/98 SE/GDF, com os cursos: Educação 

Infantil, Creche (Maternal) e Pré-Escola (Jardim I e II ) e o Ensino Fundamental; 

- Regimento Escolar aprovado pelo GDF - SE Departamento de Inspeção de Ensino. Ordem de 

serviço n° 61/98 DIE, 21/10/98; 

- Mudança de denominação de Centro de Ensino de 1º Grau Renascença para Centro 

Educacional Renascença pela Portaria nº 119, de 06 de julho de 1999. 

- Portaria nº 112-SEDF, de 7 de maio de 2003, com base no Parecer nº 58/2003-CEDF, que 

aprovou a Proposta Pedagógica e a matriz curricular para o ensino fundamental. 

 

- Portaria nº 186-SEDF, de 13 de julho de 2004, que recredenciou a instituição educacional 

pelo prazo de cinco anos, a partir de 20 de outubro de 2003. 

- Portaria nº 171-SEDF, de 4 de junho de 2009, com base no Parecer nº 71/2009-CEDF, que 

aprovou a Proposta Pedagógica, incluindo as matrizes curriculares para o ensino fundamental 

de oito e de nove anos. 

- Ordem de Serviço nº 28-SUBIP, de 28 de abril de 2003, que aprovou o Regimento Escolar. 

- Ordem de Serviço nº 119-SUBIP, de 29 de dezembro de 2009, que aprovou o Regimento 

Escolar. 

- Portaria nº 241, de 31 de dezembro de 2010, que recredenciou a instituição educacional, pelo 

período de 20 de outubro de 2008 a 31 de dezembro de 2017. 

 

 

Cursos desta Escola 

Educação Básica: 

 

Educação Infantil: Creche com Maternal I e II, para crianças de 2 e 3 anos de idade; e Pré-

Escola com Jardim I e II, para crianças de 4 e 5 anos de idade, com  turnos matutino e 

vespertino, de segunda à sexta-feira com os seguintes horários: matutino 7h45mim às 11h45, 

com 15mim para recreio, vespertino de segunda à quinta-feira das 13h45mim às 17h45 e sexta-

feira das 12h30mim às 16h45mim,com 15mim para recreio.   

Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano: anos iniciais, de 6 a 10 anos de idade, com duração de 5 

anos; anos finais, de 11 a 14 anos de idade, com duração de 4 anos e horário conforme segue:  
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  1º ao 5° ano: matutino 7h45mim às 12h, com 15mim para recreio, vespertino de segunda à 

quinta-feira das 13h45mim às 18h e sexta-feira das 12h30mim às 16h45min, com 15mim para 

recreio. Horários 6º ao 9º ano: 7h15mim às 12h15min com 15min de recreio, vespertino de 

segunda a quinta-feira das 13h às 18h e sexta-feira das 12h30min às 16h50min.  

 

Fundamentação Legal dos Cursos 

Educação Infantil 

 

  Constituição Federal de 05/10/88 - artigo 208, inciso IV e artigo 209; 

  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - L.F. 9394/96 - artigo 21, inciso I; artigos 29, 

30, 3l e 89;    

  Resolução n°. 2/98 CEDF, de 06/07/98 - artigos 13 a 27 e 147 a 161; 

  Resolução CEB 01/99; 

  Resolução  CEB nº 01/2003; 

  Resolução nº 01/2005-CEDF; 

  Parecer CNE/CEB 06/2005;  

  Parecer CNE/CEB 18/2005; 

         Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006; 

  Resolução nº 02/2006-CEDF, de 16 de maio de 2006; 

  Referenciais Curriculares para a Educação Infantil - MEC. 

 

 Ensino Fundamental 

 

Constituição Federal de 05/10/88 - artigos 208, 210 e 212; 

Lei Federal 9394/96 - artigos 21, 24 e 32. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Parecer CEB - CNE n° 04/98, de 30/03/98; 

Resolução Federal n° 2, de 07/04/98. CEB; 

Resolução n° 02/98 - CEDF, de 06/07/98; 

Parecer 20/98 - CEB – CNE; 

Parecer 16/98 - CEB – CNE; 

Parecer 18/98 - CEB – CNE; 

Resolução 01/2005 – CEDF; 

Parecer CNE/CEB 06/2005; 

Parecer 18/CEB 18/2005; 
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Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006; 

Resolução 02/2006-CEDF, de 16 de maio de 2006; 

Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental. 

 

II - Justificativa 

 

          O Centro Educacional Renascença é uma instituição mantida pela União Missionária Norte 

Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia - Movimento de Reforma, a qual fundamentou a iniciativa 

de instalar uma entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública. 

           O Centro Educacional Renascença localiza-se na Asa Norte, em área de fácil acesso 

para a comunidade escolar que a procura. 

            A iniciativa de estabelecer o Centro Educacional Renascença foi estimulada não só pelos 

membros de sua Congregação Religiosa, mas, e principalmente pela comunidade local, que confiante 

no trabalho educativo desenvolvido primeiramente na Educação Infantil, tornou-se uma clientela 

escolar que procura os serviços prestados pelo Renascença, mesmo havendo outras escolas na 

vizinhança. 

          Para atender a essa comunidade e oferecer a continuidade dos estudos, principalmente aos 

nossos alunos, é que se instalou uma escola que oferecesse um ambiente físico completo, seguro, 

confortável, alegre e descontraído, muito semelhante ao lar em que a criança convive com seus 

familiares. 

             O Renascença faz parte de uma rede de escolas no país que oferece a educação básica, a fim 

de promover a solidariedade humana e o amor altruísta, além de preparar o aluno de um modo geral, 

apresentando ao mesmo uma visão clara, sucinta, objetiva, ordenada, e democrática do meio social 

em que vive. 

              As instalações do Renascença encontram-se bem definidas, adequadas e preparadas para 

atender aos alunos na faixa etária a partir de 02 anos de idade, em conformidade com a legislação em 

vigor.  

 

 

III - Fundamentos Norteadores da Pratica Filosófica 

 

O Centro Educacional Renascença alicerça sua filosofia nos princípios de Educação 

Nacional, previsto na Constituição Federal e na Legislação pertinente, bem como na filosofia 

humanista cristã. Em consequência, pretende formar cidadãos com princípios morais, sociais e 
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solidários, onde o modo de vida é expresso através das aprendizagens adquiridas, buscando sempre 

desenvolver uma pedagogia eclética, de modo que atenda as necessidades básicas e diversificadas do 

aluno, para a aquisição do saber sistematizado. 

 Conforma os ideais definidos no Sistema de Educação Nacional, pelos preceitos 

Constitucionais, pelas Leis e Resoluções Federais e Leis Estaduais de Ensino e Estatuto da Criança e 

do Adolescente, o Centro Educacional Renascença, desenvolverá programas que visem formar 

integralmente o aluno para o exercício consciente de sua cidadania, dando-lhe condições para 

Preparo para o Trabalho, observando as suas diferenças individuais e o seu desempenho vocacional. 

 Com tais princípios legais e pedagógicos e através da filosofia humanista cristã o Renascença 

desenvolverá em ambiente escolar e fora dele, atividades práticas, naturais, diversificadas e positivas, 

operacionalizando os Conteúdos Programáticos, introduzindo de forma adequada o saber 

sistematizado. 

 Desse modo, processaremos a educação, onde a criança e o adolescente possam se expressar 

de modo sensato, responsável e coerente com os valores morais, espirituais e sociais da família e da 

comunidade em que vive, fazendo com que neste contexto a “educação seja um processo que se 

caracteriza por uma atitude mediadora no seio da prática social global”. 

 Isto significa que a educação não deve estar separada da vida, nem é preparação para a vida, 

mas é a própria vida, a qual deve ser pensada e implementada de modo genérico, global e 

sistemático, cuja responsabilidade direta dessa aplicação e desenvolvimento é fruto do trabalho 

docente, coordenado e supervisionado pela Direção da escola, o qual encontra-se preparado 

intelectualmente para observar e direcionar a capacidade criativa real da criança e do adolescente, 

desenvolvendo completamente toda sua ação pedagógica. 

 Através de um trabalho que não se baseia na transmissão do saber formal, o professor 

empenha toda sua capacidade intelectual e vocacional para ensinar sistematicamente a realidade 

humana, relacionando os meios com os fins, bem como procurando compreender constantemente o 

que significa existir, inquirir e avaliar sobre as coisas de um modo geral, participando da vida dele, 

da escola, de seus alunos e da sociedade geral, desenvolvendo no processo ensino-aprendizagem os 

valores econômicos, vitais, lógicos éticos, estéticos, de responsabilidade, solidariedade, altruísmo, 

amabilidade, docilidade, cordato, capaz de renuncia e pronto para servir aos outros, mas que saiba 

exigir os seus direitos de cidadania. 

 Assim sendo, o Renascença tem plena convicção de que participa ativamente do processo de 

formação educacional de sua comunidade escolar, sempre ressaltando que ninguém nasce moral, mas 

torna-se moral. Há uma longa caminhada a ser percorrida para a aprendizagem de descentralização 

do eu subjetivo, a fim de superar o egocentrismo infantil e tornar-se capaz de “conviver”. Deste 
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modo o trabalho torna-se consciente, pois nos encontramos sempre atentos para as constantes 

mudanças no ensino global, jamais medindo esforços no sentindo em que alcancemos o lema que 

propomos: “EDUCANDO PARA UM MUNDO NOVO”. Isto nos leva a crer que num futuro bem 

próximo, veremos o fruto de nossa nobre tarefa, que será cidadãos cônscios de seus deveres, com a 

formação intelectual e muito mais que isto, com formação cristã, sendo feliz em servir ao seu 

próximo. 

 

IV - Finalidades, Objetivos e Compromissos da Instituição. 

 

Diretrizes e princípios do ensino 

 

Administração do seu pessoal e de seus recursos materiais e financeiros;   

Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;   

Respeito à liberdade e apreço à tolerância;   

Valorização do profissional da educação escolar;   

Garantia do padrão de qualidade;   

Valorização da experiência extra-escolar;   

Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;   

Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino;  

Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público;  

Capacidade de autofinanciamento;   

Articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 

escola;   

Elaboração e execução de sua proposta pedagógica; 

Cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos;   

Cumprimento do plano de trabalho de cada docente;   

Provimento de meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

Informação aos pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução de sua proposta pedagógica;   

Os trabalhos dos professores, da Direção, e do Serviço de Coordenação Pedagógica devem estar 

norteados por um projeto pedagógico coletivamente elaborado, do qual deve fazer parte 

integrante a avaliação formativa, voltada ao aperfeiçoamento do desempenho global da escola e 

do aluno; Integração e articulação do projeto pedagógico da Escola com todas as práticas ali 
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desenvolvidas, dando sentido e direcionamento ao processo ensino-aprendizagem e, em 

particular, ao processo avaliativo e oferecendo informações e recursos pedagógicos necessários, 

bem como apontando imprescindíveis ajustes de rumo. 

 

Objetivos da Escola 

Objetivos Gerais: 

 

"A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (Artigo 2° - L.F. 9394/96); 

"A educação básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental), nesta Escola tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores." (artigo 22 - L.F. 

9394/96); 

A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos 

demais grupos que compõem a comunidade; 

O respeito á dignidade e ás liberdades fundamentais do homem; 

O desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do bem comum; 

O preparo dos alunos para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhes permitam 

utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, sem, todavia, agredir a natureza; 

A preservação e a expansão do patrimônio cultural; 

A condenação a qualquer tratamento desigual por motivos de convicção filosófica, política ou 

religiosa, bem como quaisquer preconceitos de cor, classe ou raça; 

A Educação Infantil destina-se a crianças de 02 a 05 anos de idade e visa propiciar-lhes o 

desenvolvimento físico-sensório-motriz, intelectual e moral, através de atividades de recreação, 

criação e de expressão, que favoreçam o ajustamento emocional e afetivo e à integração no meio 

social; 

O Ensino Fundamental objetivará a formação da criança e do pré-adolescente, variando em conteúdo 

e métodos, segundo a fase de desenvolvimento do aluno; 

Os objetivos do ensino devem convergir para os fins mais amplos da educação nacional, expressos 

na Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996; 

Será objetivo permanente da escola alcançar relação adequada entre o número de alunos e o 

professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento; 
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V - Finalidades e objetivos de cada nível 

Objetivos específicos da Educação Infantil 

 

No Renascença a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança a partir de dois até cinco anos de idade, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade; 

Proporcionar atividades em que o pré-escolar sinta-se livre para realizar novas experiências, 

desenvolvendo atitudes de iniciativa, cooperação, criatividade e autoconfiança; 

Desenvolver as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura e escrita; 

Vivenciar situações que levem à compreensão dos direitos e deveres em relação aos 

companheiros e aos adultos; 

Localizar-se no espaço escolar; 

Possibilitar o diagnóstico oportuno de deficiência no desenvolvimento da criança; 

Ter a criança sob sua guarda e proteção priorizando a higiene, nutrição e educação; 

Estimular a aquisição de hábitos e comportamentos favoráveis ao trabalho em grupo e 

freqüência à escola; 

Estimular o desenvolvimento de atividades específicas para o ensino dos graus posteriores. 

 

Ao final do Curso de Educação Infantil o Educando Será Capaz 

de: 

 

Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

Promover vivência em grupo; 

Ser criativo e autoconfiante; 

Ter iniciativa; 

Reconhecer e valorizar o meio ambiente; 

Reconhecer as partes do corpo e suas funções; 

Orientar-se no tempo e espaço; 

Identificar números, cores, formas, quantidade, símbolos, medidas e operações. 

 

Objetivos específicos do Ensino Fundamental 

O ensino fundamental, com duração mínima de nove anos, terá por objetivo a formação básica 

do cidadão, mediante: 
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O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo, variando em conteúdos e métodos segundo a série ou fase em 

que o aluno se encontra; 

A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; 

O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

acontecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social; 

Incentivar o aluno na busca de sua aptidão natural e desenvolvê-la; 

Proporcionar ao aluno a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da 

cidadania; 

Proporcionar a aquisição de conhecimentos que sirvam de base para estudos mais elevados; 

Considerar a formação integral do aluno,  desenvolvendo nele a capacidade 

de observar, analisar, interpretar e pensar criticamente a realidade, para melhor compreendê-la 

e buscar a sua transformação; 

 

 Ao Final do Curso de Ensino Fundamental o Educando Será Capaz de: 

 

Compreender a cidadania como participação social e política; 

Compreender e exercer os direitos e deveres políticos, civis, sociais e de solidariedade; 

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

utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; 

Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais; 

Conhecer e valorizar o patrimônio cultural do Brasil; 

Saber posicionar-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais e sociais; 

Ser um agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre 

eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

Desenvolver o conhecimento de si mesmo, sua autoconfiança em suas capacidades afetivas, 

físicas, cognitivas, ética e estética; 

Conhecer e cuidar do próprio corpo, adotando hábitos saudáveis, cuidando da sua saúde e 

colaborando com a saúde coletiva; 
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Utilizar as diferenças linguagens; verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal como meio 

para expressar e comunicar suas idéias; 

Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos; 

Resolver problemas utilizando o pensamento lógico, a criatividade, a intuição e a capacidade 

de análise crítica. 

  

VI. Da Organização Curricular 

 

Ao planejar esta proposta pedagógica, os professores e equipes docentes, desta escola, 

buscaram as correlações entre os conteúdos das áreas de conhecimento e o universo de valores e 

modos de vida de seus alunos. 

Ao trabalhar a relação inseparável entre conhecimento, linguagem e afetos, a equipe docente 

teve a sensibilidade de integrar estes aspectos do comportamento humano, discutindo-os e 

comparando-os numa atitude crítica, construtiva e solidária, dentro da perspectiva e da riqueza da 

diversidade da grande nação brasileira. 

Aqui seria esclarecedor explicitar alguns conceitos, para melhor compreensão do que 

propomos: 

 

Currículo 

 

Atualmente este conceito envolve outros três, quais sejam: 

Currículo formal (planos e propostas pedagógicas). 

Currículo em ação (aquilo que efetivamente acontece nas salas de aula e nas escolas). 

Currículo oculto (o não dito, aquilo que tanto alunos quanto professoras trazem, carregado de 

sentidos próprios criando as formas de relacionamento, poder e convivência nas salas de aula). 

 

Esse paradigma curricular se refere a uma forma de organizar princípios Éticos, Políticos e 

Estéticos que fundamentam a articulação entre áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã. 

 

Base Nacional Comum 

 

Refere-se ao conjunto de conteúdos mínimos das áreas de conhecimentos (Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, Geografia, História, Arte e Educação Física) articulados aos aspectos da vida 
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cidadã (a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a 

tecnologia, a cultura e a linguagem). 

Por ser a dimensão obrigatória dos currículos nacionais, a base nacional comum deve 

preponderar substancialmente sobre a dimensão diversificada. 

A autonomia, como objetivo de uma escola consolidada, resume nesta proposta pedagógica a 

integração da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada, face às finalidades da Educação 

Básica. 

 

Parte Diversificada 

 

Envolve os conteúdos complementares (Ensino Religioso, Informática, Língua Estrangeira 

Moderna: Inglês e Língua Estrangeira Moderna: Espanhol) escolhidos pelo estabelecimento escolar, 

dentro de suas possibilidades, integrados à Base Nacional Comum, de acordo com as características 

da comunidade e clientela escolar.  

 

 

 

Temas Transversais 

 

São ensinamentos que envolvem temas sociais cujos conteúdos visam proporcionar ao 

educando o desenvolvimento de capacidades necessárias ao exercício da cidadania, podendo 

abranger a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, a educação financeira, a musicalização, a 

educação ambiental, o trabalho, a ciência e tecnologia, a cultura, o direito da criança e dos 

adolescentes, história e cultura afro-brasileira e indígena e a música.  

 

Currículo da Educação Infantil: 

 

Os conteúdos específicos do currículo da Educação Infantil são: 

 

Comunicação e Expressão com as seguintes áreas de estimulação: Português, Arte, Educação Física 

e Inglês. 

Integração Social, com as seguintes áreas de estimulação: meio físico e social e ensino religioso. 

Iniciação às Ciências, com as seguintes áreas de estimulação: pensamento operacional concreto, 

saúde e informática lúdica. 
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As grandes áreas de estimulação (matérias) serão desenvolvidas e tratadas como atividades, 

priorizando as lúdicas, valorizando as experiências pessoais e incentivando a criatividade, para 

melhor adequar-se à idade cronológica das crianças e prepará-las, assim, para o ingresso na primeira 

série do Ensino Fundamental. 

 

O currículo do curso de Educação Infantil é programado a partir de dois critérios básicos: 

 

O critério genérico, em que se observa uma progressão geral nas práticas pré-escolares, 

disciplinadas pela maturação (maturidade) e adequadas à soma de experiências advindas do 

meio social. 

O critério funcional, que consiste em observar as práticas que conduzem a criança a novas 

condições evolutivas, formando e desenvolvendo a personalidade. 

  

Estes critérios demonstram que o desenvolvimento da criança está intensamente condicionado à 

ação do meio-ambiente, principalmente nos primeiros anos de vida, nos quais pode-se constatar que 

certos períodos são delicados no crescimento e que pode observar-se um certo caráter de 

irreversibilidade, se o aproveitamento for nulo. 

As funções sensório-motoras ocupam espaço essencial no currículo da Educação Infantil, tendo 

em vista que os primeiros anos de vida representam um período muito delicado do comportamento 

sensório-motor. 

Nesta escola a transição da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos se dará de forma natural, assegurando aos alunos do primeiro ano o desenvolvimento 

infantil quanto aos aspectos emocionais, afetivos, lingüísticos e culturais.  

 

O currículo da Educação Infantil é desenvolvido através de atividades assim distribuídas: 

 

Atividades sensório-motoras, com o objetivo de propiciar oportunidades para aquisição de 

comportamentos iniciais que se constituem em pré-requisitos para futuras condições de 

aprendizagem. 

Atividades visando à comunicação, com o objetivo de desenvolver habilidades básicas de 

comunicação verbal, plástica, rítmica e corporal. 
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Atividades visando objetivos cognitivos, para desenvolver habilidades específicas para 

posterior ensino sistematizado, tais como: observar, comparar, julgar, pesquisar, entrevistar e 

informar. 

 

Na execução das atividades propostas, deve-se obedecer ao ordenamento sequenciado, partindo 

das mais simples às mais complexas, evitando-se repetições inúteis, variando sua apresentação. 

Afirmamos que haverá coerência entre nossa ação e as metas educacionais estabelecidas pela 

nossa proposta. Queremos contribuir para que as nossas crianças sejam cooperativas, críticas e 

aprendam, respeitando-se mutuamente. 

Esse é o fundamento de nossa Proposta Pedagógica, onde crianças e adultos descobrem e 

aprendem de forma ativa, crítica, criativa e construtiva. 

Nossa proposta visa promover o desenvolvimento integral do educando proporcionando-lhe 

oportunidades de desenvolvimento físico, sócio-emocional, perceptomotor, cognitivo e das 

representações, entre elas a linguagem, de forma a auxiliá-lo na aquisição das habilidades próprias ao 

seu estágio de desenvolvimento, preparando para a fase posterior das operações concretas. 

 

Currículo do Ensino Fundamental 

 

Os currículos do Ensino Fundamental têm uma base nacional comum, a ser complementada, 

em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Esses 

currículos abrangem, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. 

  

O ensino da arte constitui componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

A educação física, integrada à proposta pedagógica desta escola, é componente curricular da 

Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar. 

O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 

Na parte diversificada do currículo está incluído obrigatoriamente a partir do sexto ano, o 

ensino de uma língua estrangeira moderna; nesta escola oferecemos na parte diversificada a língua 

inglesa e língua espanhola a partir do primeiro ano, assim como a Informática e o Ensino Religioso. 
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Nesta escola a implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos se dará  administrando a 

convivência dos planos curriculares de Ensino Fundamental de 8 (oito) anos, para as crianças de 7 

(sete) anos que ingressarem em 2007 e as turmas ingressantes nos anos anteriores, e de 9 (nove) anos 

para as turmas de crianças de 6 anos de idade que ingressam a partir do ano letivo de 2007. 

 

VII - Dos Recursos Necessários ao Desenvolvimento Curricular 

  

     O Renascença conta com as seguintes unidades administrativas e técnicas: 

Direção; 

Conselho Administrativo-Escolar; 

Secretaria; 

Serviços Técnico-Administrativo e de Apoio; 

Serviços Técnico-Pedagógicos. 

 

  Da Direção 

  

     A Direção do Renascença é exercida por educador devidamente habilitado, a quem cabe presidir 

todas as atividades escolares e as relações da Escola com a Comunidade e suas atribuições são: 

Coordenar, integrar e superintender os trabalhos dos responsáveis pelas atividades do 

Estabelecimento; 

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais relativas ao ensino, à organização e ao pessoal; 

Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento Escolar; 

Coordenar a elaboração e execução desta Proposta Pedagógica;  

Fazer Equivalência de Estudos juntamente com o Coordenador Pedagógico; 

Representar o Renascença em juízo ou fora dele;        

Assinar a documentação escolar juntamente com o Secretário; 

Visar a correspondência e escrituração, bem como lavrar termos de abertura e encerramento dos 

livros, rubricando-os; 

Organizar o horário das aulas, dos trabalhos administrativos e atribuir aulas aos professores; 

Expedir documentos no âmbito de sua competência; 

Visar diários de classe; 

Autorizar matrículas e transferências de alunos; 

Delegar atribuições a seus subordinados; 
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Presidir as atividades do corpo Docente e Discente dentro do Estabelecimento, as suas relações com 

a vida exterior e o intercâmbio com os pais e a comunidade; 

Presidir os trabalhos escolares, o trabalho dos professores, os recursos mantidos e os respectivos 

currículos; 

Supervisionar as atividades do Serviço de Orientação Educacional; 

Promover o intercâmbio entre os alunos, seus pais, professores e diretores de outras escolas; 

 

Do Conselho Administrativo Escolar 

 

     O Conselho Administrativo Escolar, órgão de natureza consultiva e deliberativa, auxiliar da 

Administração do Renascença é formado pelos seguintes elementos: 

Diretor; 

Orientador Educacional; 

Coordenador Pedagógico; 

Secretário; 

Tesoureiro; 

Capelão; 

Um professor representante da Educação Infantil, até o 5ª ano do Ensino Fundamental e outro do 6º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental, todos escolhidos por seus pares mediante processo seletivo; 

Representante Legal da Mantenedora; 

Presidente Estadual da Mantenedora. 

 

    O Conselho Administrativo Escolar reúne-se pelo menos uma vez por mês, ordinariamente, e, 

extraordinariamente, a qualquer época do ano letivo, por convocação do Diretor da Escola e/ou 

Representante da Mantenedora. 

 

São Competências do Conselho Administrativo Escolar, entre outras: 

 

Deliberar sobre diretrizes e metas do Renascença. Avaliar o desempenho dos professores; 

Opinar sobre assuntos diversos às atividades escolares; 

Deliberar sobre prioridades para aplicação de recursos do Renascença; 

Apreciar os relatórios anuais do Renascença, analisando seu desempenho em face das diretrizes e 

metas estabelecidas. 
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 Da Secretaria 

 

       A Secretaria é órgão administrativo encarregado da execução dos trabalhos referentes à 

escrituração e ao arquivamento da documentação e da correspondência. 

        Os serviços de Secretaria são executados sob responsabilidade de um Secretário, legalmente 

habilitado e coadjuvado por tantos auxiliares quantos forem necessários. 

 

Dos Serviços Técnico-Administrativos e de Apoio 

 

Os Serviços Técnico-Administrativos e de Apoio composto pelos Serviços de Contabilidade e 

Tesouraria e Serviço de Manutenção e Limpeza tem por finalidade o planejamento, organização, 

execução e controle das atividades Econômicas, Financeiras, Administrativas e Sanitárias. 

  

Dos Serviços Técnico-Pedagógicos 

 

Os Serviços Técnico-Pedagógicos compostos pelos: Serviços de Coordenação Pedagógica, Serviço 

de Orientação Educacional, Serviço de Biblioteca e Serviço de Capelania têm por finalidade oferecer 

aos corpos docentes e discente assistência e recursos pedagógicos, técnicos e materiais, voltados para 

a dinamização e a otimização do processo ensino aprendizagem. 

 

 

 

Forma de Gestão 

 

A gestão no Renascença se dá de forma democrática, participativa, havendo um clima de 

cooperação entre a Direção e demais Serviços e Equipes docentes, favorecendo condições à adoção, 

execução, avaliação e aperfeiçoamento das estratégias educacionais. 

 

 VIII - Do Regime Escolar ou da Organização da Vida Escolar 

 

Regime Escolar é o conjunto de normas que regulamentam os procedimentos da vida escolar, 

como: 

- duração dos períodos letivos; - matrículas; - regime anual. 



 19

- expedição de históricos escolares, certificados e diplomas; - avaliação e recuperação de 

estudos; 

- promoção e retenção; - frequência; 

- critérios de agrupamento de alunos; - classificação e reclassificação; 

 

 

Duração dos Períodos Letivos 

 

A escola elabora anualmente o seu calendário, integrando-o ao Plano Escolar. 

Nesta Escola, o período letivo é anual, de segunda a sexta-feira com turnos matutino, 

vespertino. O horário para o matutino é das 7h45min às 11h45min para a Educação Infantil, das 7h45 

às 12h para o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e das 7h15min às 12h15min para o Ensino 

Fundamental do 6º ao 9º ano matutino, para o vespertino das 13h às 18h, sendo que para o período 

vespertino às sextas-feiras o horário é das 12h30min às 16h50min. 

O ano letivo tem a duração mínima de 800 horas distribuídas num mínimo de 200 dias de 

trabalho escolar efetivo. 

Para a Educação Básica há ainda a jornada diária mínima de 4 horas de trabalho efetivo. 

Deve-se considerar dia letivo aquele que compreenda a jornada mínima de trabalho escolar 

efetivo prevista em lei. 

Deve-se observar que a L.D.B., ao tratar da duração da jornada escolar e da duração do período 

letivo, refere-se a horas e não horas-aula; nesse caso, a duração da jornada escolar diária, na 

Educação Básica, deverá ter no mínimo 240 minutos.  

A hora-aula é flexível, podendo assumir qualquer duração; no entanto, deverá haver tantas 

horas-aulas quantas necessárias para atingir o total de minutos previstos na lei. 

Conforme parecer CNE/CEB n° 5/97, esta escola caracteriza com o trabalho escolar efetivo, 

não apenas o que é realizado dentro dos limites da sala de aula, mas toda e qualquer atividade 

prevista no projeto pedagógico, de participação obrigatória para o aluno e orientada por profissional 

devidamente habilitado.  

 

Matriculas 

 

As matriculas neste Estabelecimento de Ensino obedecem ao Calendário Escolar e deve ser 

dado conhecimento à comunidade. 
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A concordância expressa do pai ou responsável, ou do aluno, se maior, com os termos do 

regimento deverá ser condição para matrícula no estabelecimento. 

 

Matrícula na Educação Infantil:  

 

Critério: 

O critério mais usado na matrícula da Educação Infantil é a idade compatível com os níveis de 

ensino conforme legislação vigente e Regimento Escolar. 

 

 

Exigências: 

- Requerimento do pai ou responsável pelo aluno, solicitando a matrícula; 

- Cópia da certidão de nascimento para anotação de dados pessoais;   

- Duas fotos 3x4 

- Preenchimento, pelo pai ou responsável, da ficha informativa sobre dados de saúde da 

criança. 

        - Cópia da carteira de vacina. 

 

As matrículas, na Educação Infantil, efetuar-se-ão durante todo o ano letivo e 

preferencialmente, até a data do início do mesmo. 

 

Matrícula no Ensino Fundamental 

 

Para a matrícula inicial do Ensino Fundamental, o aluno deverá ter a idade mínima de seis anos 

completos ou a completar até o início do ano letivo. 

 

Exigências 

- Preenchimento, pelo pai ou responsável, da ficha informativa sobre dados de saúde da 

criança; 

- A matrícula, nos demais anos, mediante comprovação de escolaridade anterior ou usando os 

institutos da classificação ou reclassificação, de acordo com o Regimento Escolar e normas 

vigentes;    

 - Requerimento do pai ou responsável pelo aluno, solicitando a matrícula; 

- Cópia de certidão de nascimento para anotação de dados pessoais; 
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- Duas fotos 3x4. 

 

Expedição de históricos escolares, certificados e transferências 

 

A Lei Federal n°. 9394/96, no inciso VII, do artigo 24, afirma que "cabe a cada instituição de 

ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e Diplomas ou Certificados de 

conclusão de cursos, com as especificações cabíveis". 

O Parecer n° 05/97 do CNE/CEB explica que a expedição destes documentos é de atribuição da 

escola, à qual o texto da L.D.B. credita confiança. "não fazendo qualquer menção à necessidade de 

participação direta do poder público na autenticação de tais documentos, por intermédio de 

supervisores escolares ou por qualquer outra forma. Para resumir, documentos para certificação de 

situação escolar são da exclusiva responsabilidade da escola, na forma regimental que estabelecer e 

com os dados que garantam a perfeita informação a ser contida em cada documento." 

Portanto, a responsabilidade da elaboração e expedição dos históricos escolares, certificados e 

diplomas é da escola, na pessoa do seu diretor e do pessoal administrativo. O importante é que a 

documentação escolar contenha dados precisos e detalhados para identificação do estabelecimento e 

do aluno (dados pessoais), e seja o registro fiel de sua vida escolar na instituição. Deve conter a 

assinatura e o carimbo dos funcionários responsáveis pela sua elaboração e expedição, com o número 

do registro funcional, sendo que sua cópia deve ser arquivada no prontuário do aluno. 

Para efeito de transferência para outro estabelecimento, o histórico escolar deve conter ainda, 

informações sobre o aproveitamento nos diversos componentes curriculares em cada período letivo e 

o total de horas letivas. 

 

Avaliação e Recuperação 

 

A avaliação deve ser considerada como elemento integrador entre a aprendizagem, e o ensino e 

um conjunto de ações cujo objetivo é a orientação da intervenção pedagógica no sentido da melhor 

aprendizagem do aluno. Deve servir ao professor como elemento de reflexão contínua sobre sua 

prática educativa e possibilitar rever sua ação ao tomar consciência de seus avanços, dificuldades e 

possibilidades. 

Na elaboração deste projeto pedagógico está contemplada a discussão de temas essenciais 

relacionados à seleção e construção de instrumentos e técnicas a serem usados na avaliação do 

desempenho do aluno. 
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Mesmo sendo especialmente formativa, a avaliação pressupõe um momento inicial (avaliação 

diagnóstica) para ajudar na revisão da Proposta Pedagógica e na elaboração do plano de trabalho do 

professor. 

O regimento escolar desta Unidade de Ensino define a sistemática de avaliação do processo 

ensino-aprendizagem, bem como os procedimentos que visam a recuperação, para os alunos que não 

apresentarem os progressos previstos. 

A avaliação da aprendizagem será contínua e cumulativa e exercida pelo professor no período 

letivo, utilizando-se dos instrumentos adequados. 

A avaliação da aprendizagem deve ser feita em função dos objetivos propostos, procurando 

estabelecer o grau de progresso do aluno e o levantamento de suas dificuldades, bem como os meios 

para a sua superação. 

O aluno que não apresentar os progressos previstos, em relação a determinado objetivo, será 

convocado para aulas ou atividades de reforço, em horário diverso das aulas, ou ainda ser orientado 

para a realização de tarefas complementares, julgada a conveniência, em cada caso, pelo Professor, 

após discussão com o Coordenador Pedagógico ou Diretor. 

Está previsto nesta Proposta Pedagógica um período de recuperação final para os casos de 

aproveitamento insuficiente, além das atividades de recuperação contínua e reforço realizadas 

durante o ano letivo. 

A recuperação final deverá ser oferecida a alunos que apresentem aproveitamento global que 

demonstre a viabilidade de recuperação em período intensivo. 

A avaliação na Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino Fundamental não será realizada 

para atribuir uma nota ou um conceito ao aluno para fins de promoção ou retenção. Esta deve ser 

processual, através de dados cumulativos que representem a evolução da criança na maneira como 

constrói o seu conhecimento, sendo o resultado da avaliação expresso mediante Relatórios, em 

instrumentos próprios. 

 

Promoção e Retenção 

 

Cada estabelecimento pode estabelecer critérios próprios para promoção ou retenção do aluno. 

Na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental promoção é automática, sem 

prejuízo dos processos de avaliação, recuperação e registro do aproveitamento do aluno em cada 

período letivo. 

No Ensino Fundamental a partir do segundo ano, a promoção fica condicionada à avaliação de 

competências que indique a possibilidade de prosseguimento de estudos no período letivo seguinte. 
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A avaliação de competência deve considerar o aproveitamento global do aluno em todo o 

período Letivo, onde os aspectos qualitativos da aprendizagem devem prevalecer sobre os 

quantitativos. 

A decisão pela aprovação só pode ser tomada por órgão colegiado, nesta unidade de Ensino o 

Conselho de Classe ou comissão de professores, composto pelos docentes e especialistas que 

participaram do processo educativo do aluno, por maioria de votos, salvo nos casos de insuficiência 

de frequência. 

A promoção do aluno no Ensino Fundamental a partir do segundo ano fica condicionada à 

frequência de no mínimo, 75% do total das aulas previstas no período letivo e nota 6,0 (seis) em cada 

componente curricular. 

 

Frequência 

 

A L.D.B., no inciso VI, do artigo 24, estabelece que “o controle de frequência fica a cargo da 

escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida 

a frequência mínima de 75% do total de horas” letivas para aprovação. 

A Lei fixa a exigência de um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, 

considerando o "total de horas letivas para aprovação" nesta escola. Assim, o aluno tem o direito de 

faltar até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do referido total. Se ultrapassar este limite estará 

reprovado no período letivo correspondente. 

Esta escola oferecerá regime especial de estudos (exercícios domiciliares com 

acompanhamento da escola), a alunos que comprovarem, por meio de atestado médico, serem 

portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos, distúrbios agudos que os 

impeçam de frequentar durante um certo tempo a escola, bem como o caso de alunas gestantes, na 

forma da legislação específica em vigor. 

 

Critérios de Agrupamento de Alunos 

 

Os alunos, nesta Unidade de Ensino, estão agrupados em classes, com o número de alunos, 

obedecidos os critérios da legislação vigente, de acordo com a área de cada sala de aula. 
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Educação Infantil 

 

 Na organização das classes, é levado em consideração o critério idade, isto é, homogeneidade 

quanto a idade.  

 

 

Ensino Fundamental 

 

Os critérios adotados são; 

Idade; 

Escolaridade; 

Heterogeneidade quanto ao sexo. 

 

Os alunos poderão ser agrupados para a constituição de: 

Classes comuns; 

Turmas para Educação Física; 

Turmas para atividades extra classe;  

Turmas para aulas práticas de laboratório de informática, do centro de leitura, etc. 

 

 Enfim, os alunos poderão ser agrupados de acordo com a conveniência do processo ensino-

aprendizagem. 

Baseada no artigo 23 da L.D.B., esta escola poderá admitir uma multiplicidade de organização: 

as usuais séries anuais, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na 

idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 

interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar, de acordo com a legislação em vigor e 

Regimento Escolar. 

O critério da idade pode ser utilizado para a formação de turmas de educação física, 

independente da série a que pertençam os alunos de acordo com a programação. 

Para o ensino da língua estrangeira (inglês), arte, informática lúdica ou outros componentes 

curriculares em que os alunos apresentam conhecimentos ou habilidades adquiridas anteriormente, 

poderão ser formadas turmas com o mesmo nível de adiantamento, independente da idade e do ano 

que os alunos estejam cursando. 

A relação entre o número de alunos e o professor está condicionada a vários fatores, dentre os 

quais podem ser incluídas: 
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As condições materiais do estabelecimento; 

A metodologia utilizada para o ensino; 

A natureza e os objetivos do componente curricular; 

As necessidades da avaliação; 

A capacidade física da sala de aula. 

 

 

Classificação e Reclassificação 

        

       Com base na idade e na competência, o Renascença poderá reclassificar os alunos, tendo como 

base às normas curriculares e a legislação e normas legais vigentes. 

        Cabe ao Renascença o direito de reclassificar os seus próprios alunos, e aqueles que vierem por 

transferência de quaisquer outros estabelecimentos, do País ou Exterior, em qualquer época do 

período letivo. 

Os critérios para reclassificação são: 

Idade correlata com a série pretendida resguardado o interesse do candidato; 

Quando a idade não for compatível com a série pretendida, ficará aberta ao interessado a 

possibilidade de obter reclassificação para série mais adiantada, quando demonstre cabalmente grau 

de desenvolvimento e maturidade para tanto. 

 

A reclassificação do aluno, em série mais avançada, ocorrerá a partir de: 

Proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno; 

Solicitação do próprio aluno ou seu responsável mediante requerimento dirigido ao diretor do 

Renascença. 

Os institutos da classificação e reclassificação devem permitir que o aluno seja fixado na etapa 

mais adequada ao seu desempenho, maturidade e faixa etária, desenvolvimento e experiência do 

candidato e permita sua inscrição na série adequada. 

 

IX -   Do Desenvolvimento da Proposta Pedagógica 

 

Nos termos da L.F. 9394/96, a escola é livre para propor o seu compromisso com a Educação 

desde que consubstanciado em teorias educacionais que julgar serem coerentes, e para dar 

atendimento às necessidades peculiares da clientela a ser atendida. 
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A seguir, nossa Proposta Pedagógica é coerentemente desenvolvida, explicitada e 

fundamentada com clareza de finalidades e compromissos com a Educação. 

Na elaboração deste Projeto Pedagógico mereceram atenção especial, os seguintes aspectos: 

Princípios filosóficos nos quais se baseia o trabalho pedagógico realizado: visão do mundo, do 

homem e da sua condição de cidadão;  

Articulação do corpo docente e técnico administrativo entre si e, compromisso de todos com o 

planejamento pedagógico; 

Princípios pedagógicos e diretrizes metodológicas: 

-   currículo (Para quê?);  

-   conteúdo (O quê?); 

-   metodologia (Como? Com quê? Onde?);  

-   avaliação. 

Articulação entre os componentes curriculares e os níveis de ensino. 

 

Na elaboração deste projeto pedagógico, foram postas em destaque a função social e a 

dimensão política da prática de todos os educadores de modo geral e da escola. 

Exige-se que, além de preparar alunos, a comunidade escolar forme, também, cidadãos. 

Prevê a compatibilização de interesses e possibilidades como também a conciliação das tensões 

existentes na vida social e no cotidiano da escola. 

Para que a elaboração deste Projeto Pedagógico traga uma contribuição para a melhoria do 

ensino, foi exigida uma reflexão sobre a responsabilidade ética dos profissionais da educação. 

Essa reflexão salienta o caráter bilateral da ação educativa, mostrando a impossibilidade de 

separar suas duas faces: ensinar/aprender. Só a interação recíproca entre elas atesta que o processo 

educacional foi completado. 

Embora as ações ensinar/aprender sejam consideradas como o centro, o móvel e seu objetivo 

íntimo, a educação não se restringe a elas. 

As atividades educacionais, com sua complexidade e natureza específica, se realizam em um 

contexto quase sempre adverso e exige de seus profissionais competência técnica e clareza política. 

 

Surgem desafios: 

 Nesse contexto, um dos desafios é a necessidade de compatibilizar os pólos de pressão 

que se estabelecem no cotidiano das escolas; 
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 A superação da dicotomia existente entre ações de planejar e de executar é outro desafio 

responsável pela eliminação da desarticulação e o constantemente verificado no processo 

educacional. 

 

Observando todas essas condições necessárias à realização do processo educacional, ganha 

destaque o significado social do papel do educador, em sua dimensão político-pedagógica. 

 

Educação Infantil 

 

O currículo e a distribuição de atividades devem refletir a preocupação com a motricidade e a 

linguagem, enfatizando a Área de Comunicação e Expressão em todo o curso de Educação Infantil. 

A estrutura e organização curricular da Educação Infantil têm como ponto de partida os 

conhecimentos que o educando já possui, ampliando-os e organizando-os rumo a apropriação do 

conhecimento historicamente acumulado num processo de construção de formas e sistemas de 

representação, a fim de possibilitar que a criança se perceba enquanto sujeito histórico-social. 

A intervenção dos educadores no processo de construção e apropriação do conhecimento pelo 

educando deverá ocorrer de forma planejada e sistemática. 

 

O desenvolvimento do trabalho pedagógico deverá abranger: 

As diversas formas de linguagem-oral, escrita, plástica, corporal, musical e outras; 

Ciências Naturais, Sociais e Higiene e Saúde; 

Matemática, informática lúdica e pensamento operacional concreto; 

Inglês. 

 

A Educação Infantil deverá desenvolver ações que visem a sua integração e articulação com o 

Ensino Fundamental.   

O processo de construção de formas e sistemas de representação deverá ocorrer numa 

perspectiva interdisciplinar das áreas de conhecimento através das interações sociais pertinentes ao 

próprio processo (entre educandos, educadores, comunidade e objetos de conhecimento).  

   

Decorrendo do princípio de que "a educação infantil se destina a oferecer condições para o 

desenvolvimento da criança, de acordo com sua idade e necessidade", consideram-se como funções 

gerais da educação nessa faixa etária: 
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Estimular a socialização contínua das crianças, incentivando sua responsabilidade social, 

criatividade e autoconfiança; 

Desenvolver nessas crianças, através de orientação, a habilidade de pensarem com 

clareza; 

Implementar o bem estar físico, social e emocional da criança. 

 

Tais funções, bastante claras por si mesmas, não obrigam a adoção de determinado enfoque 

filosófico ou metodológico, admitindo, ao contrário, uma política de educação pré-escolar aberta e 

flexível. 

Esta situação permite que, a par de uma unidade na essência do programa, existe uma 

pluralidade de soluções altamente enriquecedora.  

Conclusão: a fase anterior aos 6 anos é decisiva para a formação do indivíduo, pois constitui 

uma época de desenvolvimento acelerado não só em relação ao aspecto físico, mas também ao 

aspecto afetivo e à construção da inteligência. Isto vem demonstrar a necessidade de uma boa ação 

educativa nos primeiros anos de vida, cujo compromisso esta Escola assume. 

A proposta pedagógica da Educação Infantil leva em conta o bem-estar da criança, seu grau de 

desenvolvimento, a diversidade social e cultural das populações infantis, os conhecimentos a serem 

universalizados e o regime de atendimento (tempo parcial). 

 

Nossa proposta pedagógica tem como Base os seguintes princípios: 

 

Está centrada na criança como sujeito histórico, possibilitando-lhe desenvolvimento pleno 

e equilibrado, capaz de proporcionar a formação do cidadão competente em termos 

individuais e coletivos; 

 Está fundamentada no conceito de formação integral da criança, isto  é, uma formação 

globalizante, que implica uma evolução favorável de ordem física, psíquica, social, moral, 

cognitiva e afetiva; 

 Nossa Educação Infantil, em complementação à ação da família, visa proporcionar 

condições adequadas de desenvolvimento físico,  psicológico, intelectual e social da 

criança e promover a ampliação de suas experiências e conhecimentos, estimulando seu 

interesse pelo processo de transformação da natureza e pela convivência em sociedade; 

Nossa Educação Infantil cumpre duas funções complementares e indissociáveis: cuidar e 

educar, complementando os cuidados e a educação realizados na família; 
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A avaliação, na Educação Infantil desta escola, realizada mediante acompanhamento e 

registro do desenvolvimento da criança tomando como referência os objetivos 

estabelecidos para essa etapa da educação, não tem a função de promoção/retenção e não 

constitui pré-requisito para o acesso ao ensino fundamental; 

Os docentes da Educação Infantil devem ser formados em cursos de nível superior (em 

licenciatura, de graduação plena), admitida como formação mínima a oferecida em nível 

médio (modalidade normal), que contemplem conteúdos específicos relativos a essa etapa 

da educação; 

A formação de nossos profissionais de educação para administração, (coordenação 

pedagógica) e orientação educacional, é feita em cursos de graduação em pedagogia; 

 A participação dos profissionais da educação, da família e da comunidade, na elaboração 

e execução do projeto pedagógico da instituição; 

 Nossa proposta pedagógica é dinâmica e deve ser ajustada anualmente, no mínimo quanto 

ao calendário escolar, horário de atendimento das crianças, ações de guarda, proteção e 

educação, composição do quadro de pessoal com indicação da qualificação, função e 

horário de trabalho e, plano de orientação técnica do seu pessoal sobre condutas no 

atendimento às crianças; 

As ações da escola devem ser adequadas à faixa etária atendida e as educacionais 

centradas na ludicidade; 

Nosso projeto pedagógico abrange a educação básica nos níveis: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. 

O objetivo educacional da nossa proposta não consiste na transmissão de verdades e 

modelos e sim que o aluno aprenda a conquistar essas verdades, mesmo que tenha que 

realizar todas as tentativas necessárias para tal conquista; 

Proporcionar momentos para a aquisição desta autonomia intelectual à criança é o 

objetivo maior desta Escola; 

O projeto pedagógico relativo à educação infantil contempla integradamente, as tarefas 

tipicamente educativas e as de cuidados gerais, considerando-se as necessidades e 

potencialidades características do estágio de desenvolvimento da criança. 

 

Educação Básica: Ensino Fundamental 

 

A elaboração do nosso projeto pedagógico partiu de princípios democráticos e compreendeu 

questões relativas à: 
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Organização e Funcionamento da Escola 

 

             Foi pensada em termos de uma organização pedagogicamente competente para mudar a 

realidade presente, partindo de suas próprias imperfeições e deficiências. 

Essa organização compreende o trabalho pedagógico do cotidiano dos profissionais que 

acreditam que podem fazer com que a educação seja um instrumento de emancipação dos alunos e 

que estejam comprometidos com isso. 

Essa Escola funciona em regime anual e seriado em turnos matutino e  vespertino,  atendendo a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

Pesquisando, analisando, observando e fazendo experimentações a partir da escola atual, é que 

poderemos organizá-la em novos moldes. 

A organização e funcionamento da escola é um trabalho coletivo que diz respeito a tarefas 

docentes e não docentes. Não pode ser reduzida ao trabalho em sala de aula; pelo contrário, precede 

e ultrapassa esse trabalho. Além das atividades docentes, realizadas pelos professores, compreende 

outras atividades, realizadas também por outros profissionais da educação. 

Outras atividades, não docentes, relativas à organização e funcionamento que podem contribuir 

para a democratização da escola são as maneiras como as turmas são formadas, em relação ao 

número de alunos por classe e à condição de homogeneidade ou de heterogeneidade dos alunos; a 

elaboração do calendário escolar e do horário de aulas. 

Embora esta seja uma atividade cuja responsabilidade recaia mais diretamente sobre os ombros 

da direção da escola, repousa também nos ombros dos professores. Além das funções de caráter 

essencialmente docente, entre as quais se inclui a escolha, o ministério e a articulação horizontal e 

vertical entre os conteúdos selecionados, existe uma função burocrática que os professores devem 

desempenhar. Refere-se a registros e relatórios sobre a observação do desempenho dos alunos, feita 

através do acompanhamento e das avaliações dos mesmos. Diz respeito ainda à elaboração dos 

planos de ensino, preparo de aulas e correção de provas. 

Além de compatibilizar os dois pólos de pressão (exigências burocrático administrativas com 

os conteúdos educativos), a organização e o funcionamento da escola inclui ainda uma segunda 

exigência: é a responsabilidade ética de democratizar também as relações internas na escola. 

A democratização das relações internas passa pela co-gestão, pelo diálogo e pela criação de 

condições que possibilitem o repensar critico da prática pedagógica, cm todos os seus aspectos, tais 

como: 

Priorização; 
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Organização curricular: 

Adequação metodológica; 

Aperfeiçoamento do processo de avaliação do rendimento escolar. 

 

Embora a responsabilidade ética de promover a democratização das relações internas possa 

caber à direção da escola, ela não se efetivará se, em contrapartida, os professores não aceitarem que 

também sejam analisadas e discutidas, por toda a comunidade escolar, as suas próprias práticas. 

A finalidade é romper com a dicotomia, constantemente existente, entre quem planeja e quem 

executa; é fazer com que todos sejam co-responsáveis pela construção do projeto pedagógico e que 

seja separada a desarticulação e a fragmentação observadas na prática educativa. 

 

 

 

Relacionamento Escola - Comunidade - País 

 

A comunidade sempre é convidada para participar das festividades que a escola promove, 

envolvendo a direção, professores, alunos, pais e vizinhança em geral. 

 

O relacionamento com os pais dos alunos tem os seguintes objetivos: 

 

Discussão do rendimento escolar dos alunos; 

Esclarecimento sobre o processo educativo; 

Discussão sobre problemas de saúde; 

Esclarecimentos sobre cursos e profissões; 

Coleta de dados sobre a família; 

Discussões de problemas pessoais do aluno; 

Envolvimento dos pais no processo educativo; 

Esclarecimentos de ordem administrativa; 

Discussão de problemas surgidos entre os alunos, por exemplo, problemas de relacionamento 

entre as crianças, indisciplina, etc; 

Participação no planejamento e replanejamento, na elaboração da proposta pedagógica; 

Participação no desenvolvimento da ação educativa; 

Participação em conferências e palestras, com profissionais, promovidas pela escola; 

Participação em festas, comemorações, promoções da escola; 
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Esclarecimentos de ordem financeira, envolvendo as mensalidades escolares, inadimplência, 

etc; 

Colaboração para suprir necessidades da escola; 

Participação em atividades extra classe: estudo do meio, excursões, acampamentos, torneios, 

exposições, feiras, campanhas, levantamentos ou sondagens, informações: profissional e/ou 

educacional. 

 

O envolvimento dos pais no processo educativo se dá principalmente nas Reuniões de Pais, 

feitas bimestralmente, ou a qualquer época do ano letivo, quando se fazem necessárias. 

Meios: reunião por classes, séries, períodos, entrevistas, reflexão em pequenos grupos, 

palestras, cursos, etc. 

Além de reuniões coletivas de pais e mestres, dá também conversas formais, informais e 

particulares com os pais, convocados pela direção, coordenação pedagógica e/ou orientação 

educacional e professores, para serem tratados assuntos e providências específicas de seus filhos. 

Temos a observar que a receptividade e freqüência dos pais às reuniões e convocações 

particulares são boas. 

 

Elaboração do Currículo 

 

A matriz curricular do Ensino Fundamental desta Unidade de Ensino encontra-se nesta 

Proposta Pedagógica. É composta pela Base Nacional Comum, determinada pelo Conselho Nacional 

de Educação e Parte Diversificada, escolhida por este Estabelecimento de Ensino, abrangendo 

também os temas transversais e a preparação para o trabalho.  

O "currículo" pode ser entendido como um conjunto de conteúdos dispostos 

harmonicamente e situados de forma orgânica. 

 

Através de uma reflexão conjunta, a equipe escolar analisou a. sua realidade: 

- Quem é o aluno desta escola, seus valores, seus ideais, suas expectativas e necessidades.  

- Qual o nível de heterogeneidade apresentado pela clientela.   

A obtenção desses indicadores orientou o estabelecimento dos objetivos que o Renascença 

pretende atingir, considerando as necessidades dos alunos. Os objetivos a serem atingidos orientarão 

a composição do currículo.     
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A partir desta nova postura, de observação crítica e de reflexão coletiva, e que são tomadas 

decisões conjuntas, é que são determinados os elementos básicos do currículo, que se inicia com a 

seleção dos conteúdos. Esta escolha foi feita respondendo às questões: 

- Para saber o quê? 

- Para saber fazer o quê? 

- Quais os princípios que orientaram a seleção, distribuição e organização dos conteúdos pelas 

várias disciplinas do currículo? 

- Existe articulação dos conteúdos com os objetivos educacionais?  

- A metodologia é adequada à construção do conhecimento? 

-   Está havendo apreensão crítica dos conteúdos, pelos alunos? 

-   As avaliações estão sendo feitas no sentido de reorientar a prática docente? 

Quando esta prática ocorre, fica ressaltado o significado social do papel do educador e de sua 

dimensão político-pedagógica, calcada no compromisso ético de formar cidadãos. 

 

Conteúdo 

 

É em torno dos conteúdos, sua escolha e ministério, que se desenvolve quase todo o processo 

educativo. 

Parte significativa da organização e funcionamento da escola é determinada pelo conteúdo a ser 

desenvolvido. 

A seleção dos conteúdos foi feita tendo em vista as necessidades históricas e sociais do tipo de 

sociedade no qual a escola se insere. O atendimento e as respostas a essas necessidades são dados de 

forma cultural, isto é, através do resultado do trabalho das pessoas. Além das necessidades naturais 

os homens têm necessidades criadas que constituem o móvel das ações e relações entre os 

indivíduos. 

A importância dos conteúdos se manifesta, principalmente, pelo fato de que, ao definir o que 

ensinar, o educador está levando em conta os fundamentos de sua prática. A definição dos conteúdos, 

porém, não pode se desvincular de questões que dizem respeito às condições reais da escola, ao ideal 

de democratização do ensino, á metodologia a ser utilizada e à questão da avaliação. 

Considerando que a escola e a sociedade, da qual faz parte, são fatos historicamente variáveis, 

o conteúdo também deve variar, necessitando, portanto, ser constantemente retomado e atualizado. 

"Essa atualização não significa concessão à moda ou flutuação ao sabor dos ideólogos”. 
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A seleção dos conteúdos foi feita a partir do que pode ser considerado como historicamente 

necessário para alterar a situação de desigualdades sociais, articulado com o que é historicamente 

possível de ser ministrado. 

Os conteúdos foram discutidos articuladamente com os outros elementos que compõem o 

currículo. 

As ações seguintes não podem ser desvinculadas entre si: 

- O quê se ensina (conteúdo); 

- Como se ensina; 

- Para quê se ensina; 

- Por quê se ensina; 

- Quem ensina; - A quem se ensina. 

Tais ações sintetizam a prática pedagógica e traduzem os dois aspectos fundamentais, de 

interação recíproca, pretendidos com o processo ensinar/aprender. 

Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: 

 

A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 

respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

Consideração das condições de escolaridade dos alunos neste estabelecimento; 

Orientação para o trabalho; 

Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. 

 

A Educação Escolar consiste na formação integral e funcional dos educandos, ou seja, na 

aquisição de capacidades de todo tipo: cognitivas, motoras, afetivas, de autonomia, de equilíbrio 

pessoal, de inter-relação pessoal e de inserção social.  

Assim, os conteúdos escolares não podem se limitar aos conceitos e sim, devem incluir 

procedimentos, habilidades, estratégias, valores, normas e atitudes. E tudo deve ser assimilado de tal 

maneira que possa ser utilizado para resolver problemas nos vários contextos. 

 

Planejamento 

 

Ao formalizar o planejamento, o que se discute é o conteúdo a ser ensinado e a maneira de 

fazê-lo. 

O planejamento é um meio de facilitar e viabilizar o atendimento dos objetivos educacionais 

desejados que, nesta escola, são os democráticos. 
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O planejamento implica num processo de reflexão filosófica. É, pois, um processo amplo e 

complexo; mais amplo e complexo que um plano de ensino.  

Enquanto planejamento é o processo que compreende elaboração, execução e avaliação do 

plano de ensino, este representa o registro do processo educacional, ou seja, é um documento. 

A formalização dos planos de ensino não precisa, necessariamente, se enquadrar em 

formulários que limitam a reflexão e a criatividade dos professores. 

O importante é que explicitem os itens seguintes: 

- Objetivos da educação escolar (para quê ensinar e aprender?). Conteúdos (o que ensinar e 

aprender?). 

- Métodos (como e com quê ensinar e aprender?). 

- Tempo e espaço da educação escolar (quando e onde ensinar e aprender?). 

- Avaliação (como e o quê foi efetivamente ensinado e aprendido?). 

 

Métodos e estratégias de ensino devem: 

 

Estar adequados aos objetivos e conteúdos selecionados, proporcionando experiências de 

aprendizagem que favoreçam as mudanças de comportamento; 

Ser diversificados; 

Propiciar a participação ativa do aluno; 

Estar adequados ao nível dos alunos. 

 

Metodologia é o meio pelo qual se atinge um determinado fim que se deseja. No caso da 

aprendizagem temos quatro objetivos fundamentais: 

 

Assimilar receptivamente conhecimento e metodologias como conteúdos socioculturais; 

apropriar-se dinâmica e, independentemente desses conhecimentos e metodologias através da 

exercitação; 

Transferir inteligentemente esses conhecimentos e metodologias para situações-problemas 

diversas daquelas com as quais foram produzidas e transmitidas; 

Produzir novas e criativas visões e interpretações da realidade. 
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Avaliação do Aluno 

 

A avaliação precisa ser vista como parte importante do processo ensino/aprendizado. Deve ser 

compreendida como processo interativo, e não como instrumento de punição.  

Perde-se a razão de ser quando não agrega valor à qualidade do processo de aprender. 

Ela deve, então, ser estudada e articulada com um projeto. Deve servir de base para tomadas de 

decisões, no sentido de construir nos educandos conhecimentos, hábitos e habilidades que promovam 

seu desenvolvimento efetivo, na medida em que assimilem o legado cultural da sociedade. 

Tendo em vista o interesse que desperta o aperfeiçoamento do processo avaliatório, fizemos, 

nesta Escola, uma análise do tratamento que tem sido dispensado aos resultados da aprendizagem 

dos alunos. 

Segundo Luckesic, a verificação encerra-se com a obtenção do dado ou informação.  

A avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação.  

É imprescindível que o processo avaliativo opere uma reflexão-ação no próprio avaliador. Caso 

contrário o processo ensino aprendizado ficará prejudicado. 

Se os resultados da aprendizagem forem utilizados apenas para estabelecer uma classificação 

do educando, encerrando-se com o registro dos resultados, então, teremos feito somente uma 

verificação. 

Quando a aferição da aprendizagem se constitui num mecanismo de compreensão dos avanços, 

limites e dificuldades dos alunos, que orienta a ação a ser desenvolvida, temos um efetivo ato de 

avaliação. 

A verificação, contrariamente ao desejável, tem contribuído apenas para criar nos alunos um 

constante sentimento de medo pela ameaça de reprovação, sem trazer, da mesma forma, nenhuma 

compensação para o professor e sem aferir quais seriam as possibilidades de melhoria da qualidade 

do desempenho do aluno. 

A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem, responsabilidade da escola, será 

realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos o 

diagnóstico da situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular, 

prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade. 

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

 

Diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 

Possibilitar que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem; 

Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades; 
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Fundamentar as decisões do conselho de classe quanto à necessidade de procedimentos 

intensivos de reforço e recuperação paralela da aprendizagem, de classificação e reclassificação 

de alunos; 

Orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. 

 

No Regimento Escolar desta Unidade de Ensino está definida a sistemática de avaliação do 

aproveitamento do aluno, incluindo a escala adotada para expressar os resultados no ensino 

fundamental. 

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

identificam os alunos com rendimento satisfatório ou insatisfatório. 

No calendário escolar estão previstas reuniões bimestrais e finais dos conselhos de classe, dos 

professores e alunos para conhecimento, análise e reflexão sobre os procedimentos de ensino 

adotados e resultados de aprendizagem alcançados. 

 

Planos de Ensino 

 

Os conteúdos curriculares de todos os componentes curriculares estão arquivados na escola 

para subsidiarem o trabalho de acompanhamento e avaliação que a equipe escolar desenvolverá. 

Os mesmos estão à disposição dos órgãos competentes  para verificação e análise. 

 

Forma de desenvolvimento e acompanhamento de estudos: 

 

Todos os envolvidos no processo educacional deverão reunir-se antes do início de cada 

semestre letivo, para o planejamento e replanejamento. (vide calendário escolar); 

Realizar-se-ão reuniões pedagógicas, sob a presidência do Diretor da Escola e/ou do 

Coordenador Pedagógico, para análise e possível reformulação do planejamento e capacitação 

do pessoal, com vistas à boa execução do binômio ensino-aprendizagem, conforme o 

calendário escolar homologado; 

O Orientador Educacional estará à disposição dos alunos, em horários convenientes, para dar 

acompanhamento ao desenvolvimento educativo e pedagógico, orientando os problemas que 

lhe forem apresentados, no empenho de integrar o educando ao meio; 

O Ensino Fundamental poderá funcionar em um ou dois períodos, (manhã e tarde) se o número 

de alunos e conveniência da vida escolar assim o exigirem; 
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As estratégias utilizadas pelos docentes deverão ser desenvolvidas de tal modo que permita a 

participação direta do aluno, despertando-lhe a criatividade; a par das aulas expositivas, 

deverão ser desenvolvidos trabalhos de seminários, debates, pesquisas, aulas de revisão, prática 

de laboratório, dramatização, elaboração de desenhos e gráficos educativos e utilização dos 

recursos áudio-visuais disponíveis; 

Recomendar-se-á aos docentes que dêem novo enfoque à proposta curricular nos diferentes 

componentes curriculares, tomando como ponto de referência às sugestões apresentadas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 

Nas reuniões pedagógicas e do Conselho de Classe, serão estabelecidas formas diferenciadas de 

recuperação e/ou reforço e ou recuperação paralela para os alunos, a partir dos registros das 

dificuldades de ensino-aprendizagem. 

Haverá o registro sistemático e contínuo:  

a) dos procedimentos avaliativos; 

b) das práticas diversificadas de recuperação; 

c) da sistemática de comunicação com alunos e pais, informando-os, inclusive, sobre o seu 

direito de reconsideração e recurso. 

A Direção da Escola, juntamente com o Serviço de Coordenação Pedagógica e  Serviço de 

Orientação Educacional, deverá assegurar o pleno funcionamento das Reuniões Pedagógicas e 

do Conselho de Classe, onde o desempenho global do aluno será analisado ao longo de todo o 

processo, e possibilitar aos alunos e pais o conhecimento dos critérios e condições de que 

resulta a avaliação. 

A avaliação formativa deve ser entendida pelos professores como o processo de 

acompanhamento c compreensão dos avanços, limites e dificuldades dos alunos para atingir os 

objetivos do curso, do componente curricular ou da atividade de que participam e, também, 

como indicador da necessidade de estimular a progressão da aprendizagem. 

Os resultados das avaliações, do aproveitamento e assiduidade dos alunos devem ser 

registrados durante todo o ano letivo, sendo depois formalizados nos documentos de 

escolarização do aluno. 

 

Tais registros devem explicar o que o aluno aprendeu e o que precisa aprender e as sugestões 

do professor para tentar eliminar as dificuldades observadas, tendo em vista os objetivos propostos 

para determinada série. 

Eles representam um meio de se conhecer as dificuldades dos alunos em aprender e as 

tentativas feitas pelo professor para ajudá-los a superá-las. 
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Estudos de Recuperação 

 

Por ser a fixação das normas relativas à matéria (Recuperação) competência expressa de cada 

escola, tais estudos já foram disciplinados, por esta instituição de ensino, em seu Regimento Escolar, 

a partir de sua proposta pedagógica. 

Nesta Unidade Escolar, as atividades pedagógicas de recuperação dos alunos ocorrerão das seguintes 

formas: 

 

Recuperação Paralela: contínua como parte integrante do processo de ensino e de 

aprendizagem, no desenvolvimento das aulas regulares; 

Recuperação Paralela e/ou Reforço: ao longo do ano letivo em horário diverso das aulas 

regulares, sob forma de projeto de reforço e recuperação da aprendizagem; 

Recuperação Semestral: ao final de cada semestre letivo, destinada aos alunos que obtiveram 

média semestral inferior a 6,0 (seis), sem restrição de componente curricular; 

Recuperação Final: após o término do último bimestre letivo, destinada ao aluno com média 

final igual ou superior a 3,0 (três), mas inferior a 6,0 (seis), em até 03 (três) componentes 

curriculares e freqüência igual ou superior a 75% do total de horas letivas. 

 

A recuperação da aprendizagem precisa: 

 

Ser imediata, assim que for constatada a necessidade, (contínua); 

Ser dirigida às dificuldades específicas do aluno; 

Abranger não só os conceitos, mas também as habilidades, procedimentos e atitudes. 

 

A recuperação de final de ano, de toda a matéria desenvolvida em 200 dias letivos, possibilita 

que o aluno trabalhe com os conceitos básicos necessários para o prosseguimento do curso. 

Planejamento das atividades de Recuperação Paralela ou Contínua, desenvolvida 

paralelamente ao processo de ensino-aprendizagem regular, ao longo do ano letivo. A recuperação é 

precedida de um diagnóstico e de um planejamento criterioso; requer estratégias de ensino variadas e 

de preferência individualizadas e seus resultados devem ser registrados e avaliados. 
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Dois serão os aspectos a serem diagnosticados: 

 

A natureza das dificuldades do aluno; 

As prováveis causas das dificuldades (pedagógicas, físicas, psicológicas, ambientais, etc). 

 

Etapas como as seguintes poderão ser programadas: 

Agrupamento dos alunos que precisam de recuperação;  

Preparo do professor; 

Responsabilidade pelo direcionamento dos estudos de recuperação; 

Entrevista com o aluno, a fim de prepará-lo para receber a recuperação; 

Reunião de país, a fim de pedir-lhes a colaboração no incentivo do estudos dos filhos em casa; 

Detalhamento dos objetivos de trabalho (que tipo de mudanças produzir no comportamento do 

aluno); 

Seleção dos conteúdos ou aspectos a serem visados; 

Seleção de procedimentos para orientação da aprendizagem (métodos e técnicas adotados; 

como agir para produzir as mudanças; tudo quanto deve ser feito na tentativa de melhorar o 

ensino e de ajudar o aluno a aprender); 

Seleção de procedimentos para avaliação dos resultados da recuperação. A entrevista com o 

aluno é de suma importância, para que ele veja a recuperação como um beneficio (nunca como 

um castigo). Que ele compreenda que tem pela frente um obstáculo ao prosseguimento de sua 

aprendizagem, o qual precisa ser removido. 

 

Ressaltamos, enfim, que o simples oferecimento de tais estudos, durante o ano letivo, não 

significará o correto cumprimento da norma legal. É indispensável que os envolvidos sejam alvo de 

reavaliação. Em se tratando de alunos com "baixo rendimento", só a reavaliação permitirá saber se 

terá acontecido a recuperação pretendida. E, constatada essa recuperação, dela haverá de decorrer a 

revisão dos resultados anteriormente anotados nos registros escolares, como estímulo ao 

compromisso com o processo. 

       Estudos e avaliação devem caminhar juntos, onde esta - a avaliação - é o instrumento 

indispensável, para permitir que se constate em que medida os objetivos colimados foram 

alcançados. 

É importante assinalar, na nova lei, a marcante flexibilização introduzida no ensino básico, o 

claro rompimento com a ultrapassada "cultura de reprovação." O norte do novo diploma legal é a 

educação como um estimulante processo de permanente crescimento do educando - "pleno 
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desenvolvimento" - onde notas não deverão ter importância acima do seu real significado. Serão 

apenas registros passíveis de serem revistos segundo critérios adequados, sempre que forem 

superados por novas medidas de avaliação, que revelem progresso em comparação ao estágio 

anterior, por meio de avaliação, a ser sempre feita durante e depois de estudos, visando a recuperação 

de alunos com baixo rendimento. 

São atribuições dos docentes dos alunos encaminhados ao processo de recuperação final, que se 

dará em no mínimo 5 dias: 

 

Relacionar as dificuldades de aprendizagem identificadas em cada aluno; 

Desenvolver trabalho individualizado de orientação, acompanhamento e avaliação de estudos 

capaz de levar o aluno a superar as dificuldades apresentadas; 

Adotar a avaliação contínua, através de utilização de instrumentos diversificados; 

Registrar o desempenho escolar do aluno, de forma contínua e documentada. 

 

Processo ensino-aprendizagem 

 

Na dinâmica do processo ensino-aprendizagem consideramos quatro elementos fundamentais: 

assimilação receptiva de conhecimentos; metodologias  e visões de mundo; excitação; aplicação e 

inventividade. 

 

a) assimilação receptiva de conhecimentos, metodologia e visão de mundo. 

O educando deverá ser posto em contato com o saber elaborado de forma ativa, isto é, de forma 

atenta e inteligente e não passiva. Esta assimilação é a base para o desenvolvimento das habilidades, 

hábitos e convicções, que não se desenvolvem no vazio, mas sim pelos conteúdos socioculturais. Ao 

mesmo tempo em que o educando recebe a compreensão da realidade exposta, está articulando sua 

própria experiência de vida, seu passado, seu saber e seu futuro. 

A metodologia significa a concepção segundo a qual a realidade é abordada. 

Além dos conteúdos serem atravessados por métodos, eles são tangidos por "visões 

valorativas" do mundo e da realidade. 

Daí a necessidade de cuidar criticamente dessas visões do mundo e da realidade ao trabalhar 

com o educando, para que ele não assuma ingenuamente visões de mundo que venham limitar suas 

formas de compreender a realidade e assim limitar sua vida. 
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b) Exercitação dos conhecimentos e metodologias  

É pela exercitação que os conhecimentos, metodologias e visão de mundo passam a fazer parte 

do educando, chegando até o nível da constituição de hábitos. 

c) Aplicação dos conhecimentos e  metodologias 

Pela aplicação se descobre inteligivelmente que um conhecimento adquirido ativamente serve a 

múltiplas possibilidades de interpretação e a solução de problemas emerge da existência. 

d) Inventividade: é um salto para a inovação. 

Portanto, para se alcançar os objetivos políticos da educação é preciso: estar interessado em que o 

aluno aprenda e se desenvolva individual e coletivamente, bem como em ler uma prática docente 

crítica e exercida com competência científica e tecnológica. 

 

Valorização e Desempenho Global do Aluno 

 

“O resultado final da avaliação feita pela Escola, de acordo com seu regimento, deve refletir o 

desempenho global do aluno durante o período letivo, no conjunto dos componentes curriculares 

cursados, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 

obtidas durante o período letivo sobre os da prova final, caso esta seja exigida, considerando as 

características individuais do aluno e indicando sua possibilidade de prosseguimento de estudos”. 

Em relação aos alunos do 1º ao 9º ano o Conselho de Classe ou comissão de professores - e não 

só o professor - deve ser o responsável pela decisão final sobre a avaliação do aluno. Esta decisão 

deve ser norteada por uma análise do desempenho global do aluno no conjunto dos componentes do 

currículo - o que não pode ser reduzido a uma média global. 

O desempenho global do estudante deve ser aferido verificando-se o seu crescimento e 

envolvimento no processo de aprendizagem, considerando: 

 

Os avanços já conseguidos em termos de construção de conhecimentos relativos aos diferentes 

componentes curriculares; e 

Principalmente as habilidades e atitudes desenvolvidas durante o período. 

 

Importância da Avaliação Dentro do Processo de Avaliação Ensino--

Aprendizagem: 

A avaliação deve:   

Ser realizada em função dos objetivos propostos, isto é, verificar em que medida as mudanças 

comportamentais foram alcançadas;   
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Ser contínua;   

Dar condições para que seja possível tomar decisões sobre alternativas no planejamento do 

trabalho;   

         Considerar a realização dos alunos em todos os seus aspectos;   

Prever técnicas e instrumentos diversificados;   

Prever participação dos alunos. 

 

A avaliação deverá ter como princípios norteadores: 

 

Ser instrumento para consecução dos objetivos da Escola, propiciando: 

- continuidade da aprendizagem e do desenvolvimento do aluno; - auto-avaliação do aluno; 

- auto-avaliação de docentes e especialistas e conseqüente revisão do seu trabalho; 

- reorganização da Escola. 

Ser transparente nos seus propósitos c nos seus critérios; 

Ser suficientemente abrangente de modo a considerar diferentes aspectos do desenvolvimento 

biopsicossocial do aluno, nos diversos momentos do processo ensino-aprendizagem, utilizando 

diferenciados instrumentos para sua realização. 

Ser contínua. 

 

Ações para treinamento e atualização dos profissionais envolvidos 

na Proposta Pedagógica 

 

A escola assegurará o contínuo aperfeiçoamento dos recursos humanos, discutindo propostas 

concretas de capacitação coerentes com este projeto pedagógico, utilizando prioritariamente os 

cursos do "Sindicato de Escolas Particulares" e, complementarmente, treinamentos oferecidos pelos 

órgãos regionais e centrais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

A presença dos profissionais em cursos e outros eventos relevantes patrocinados por terceiros 

será incentivada, assegurando-se o não prejuízo às atividades escolares. 

Ainda, a atualização e treinamentos do pessoal serão realizados através de: 

  

 Circulares internas e explicadas através de exposições rápidas e curtas; 

 Reuniões administrativas e pedagógicas;   

 Seminários;   

 Cursos; 
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 Encontros na própria escola. 

 

Durante as reuniões administrativas e pedagógicas, a Direção da Escola fará com que sejam 

discutidos temas, como: objetivos da educação infantil e ensino fundamental, desenvolvimento 

intelectual e social, papel de guarda da criança, aspectos afetivos, morais e religiosos, metodologia 

aplicada de acordo com a faixa etária em que o professor estiver atuando atividades desenvolvidas 

pelas crianças quando sob responsabilidade da escola, saúde dos alunos, etc. 

De acordo com as possibilidades e disponibilidade de cada um, também participarão de cursos 

e treinamentos oferecidos por entidades públicas, privadas e de assessoria. 

 

Recursos a serem utilizados nas Reuniões: 

 

Exposições, vídeo, leitura de textos, dinâmica de grupo e oficinas que favoreçam a integração 

entre os educadores. 

 

Da avaliação institucional 

 

A avaliação da escola, no que concerne a sua estrutura, organização, funcionamento e impacto 

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

transformação da prática escolar e terá como princípio o aprimoramento da dualidade do ensino. 

A avaliação interna, processo a ser organizado pela escola, será subsidiada por procedimentos 

de observações e registros contínuos e terão por objetivos permitir o acompanhamento: 

 

Sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem, de acordo com os objetivos e 

metas propostos; 

Do desempenho da direção, dos professores, dos alunos e dos demais funcionários nos 

diferentes momentos do processo educacional; 

Da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades propostas pela 

escola; 

Da execução do planejamento curricular e da proposta pedagógica. 

 

Sendo assim, a avaliação institucional será realizada, através de procedimentos internos, 

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

administrativos e financeiros da escola. 
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Os objetivos e procedimentos da avaliação interna serão definidos pela Direção da Escola, 

Conselho de Classe ou Comissão de Professores. 

 

Conclusão: 

A avaliação das atividades da escola compreende a verificação do planejamento, permitindo 

seu controle. 

 

A avaliação deve: 

 

Processar-se tendo em vista os objetivos definidos; 

Ser feita através da ação conjunta de todo o pessoal da escola, pais e alunos; 

Verificar se as atividades da escola contribuíram para assegurar condições favoráveis ao 

desenvolvimento do processo educativo; 

Permitir uma visão crítica dos trabalhos realizados, que forneça elementos básicos para nova 

tomada de decisões. 

 

O acompanhamento, controle e avaliação da Proposta Pedagógica, desta Unidade de Ensino, 

será feito através de observação, reuniões, relatórios, considerando prioritariamente os resultados 

obtidos em função dos objetivos propostos. 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais é o conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, 

fundamentos e procedimentos da Educação Básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino na 

organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. 

 

São as seguintes as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

operacionalizadas para esta Escola: 

 

Esta escola estabeleceu como norteadores de suas ações pedagógicas: 

 

Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum; 
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Os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à 

ordem democrática; 

Os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações 

artísticas e cultuais. 

 

Ao definir sua proposta pedagógica, esta escola explicitou o reconhecimento da 

identidade pessoal de alunos, professores e outros profissionais e a identidade da própria 

unidade escolar e de seu respectivo sistema de ensino; 

 Esta Escola reconheceu que as aprendizagem são constituídas pela interação de processos 

de conhecimento com os de linguagem e os afetivos, em conseqüência das relações entre 

as distintas identidades dos vários participantes do contexto escolarizado; as diversas  

experiências de vida dos alunos, professores e demais participantes do ambiente escolar, 

expressas através de múltiplas formas de diálogo devem contribuir para a constituição de 

identidades afirmativas, persistentes e capazes de protagonizar ações autônomas e 

solidárias em relação a conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã; 

Esta escola garantirá a igualdade de acesso para alunos a uma base nacional comum, de 

maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional. 

A base comum nacional e sua parte diversificada deverão integrar-se em torno do 

paradigma curricular, que vise a estabelecer a relação entre a educação básica, e: 

a) A vida cidadã através da articulação entre vários dos seus aspectos como: a saúde; a 

sexualidade; a vida familiar e social; o meio ambiente; o trabalho; a ciência e a 

tecnologia; a cultura; as linguagens. 

b) componentes curriculares: Língua Portuguesa; Matemática; Ciências; Geografia; 

História; Língua Estrangeira Moderna – Inglês; Língua Estrangeira Moderna – Espanhol; 

Artes; Educação Física; Ensino Religioso. 

 

Esta escola explicitou em sua proposta curricular processos de ensino voltados para as relações com 

sua comunidade local e regional, visando à interação entre a educação básica e a vida cidadã; os 

alunos, ao aprenderem os conhecimentos e valores da base nacional comum e da parte diversificada, 

estarão também constituindo sua identidade como cidadãos, capazes de serem protagonistas de ações 

responsáveis, solidárias e autônomas em relação a si próprios, às suas famílias e às comunidades; 

Esta escola utilizará a parte diversificada de sua proposta curricular para enriquecer e complementar 

a base nacional comum, propiciando de maneira específica, a introdução de  atividades do interesse 

de sua comunidade. 
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X - Da Verificação do Rendimento Escolar 

Normas para Avaliação no Curso de Educação infantil 

 

"Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental." (artigo 

31 da L.F. 9394/96). 

A avaliação, no curso da Educação Infantil, será constante e terá por objetivo observar o 

desempenho da criança diante da programação desenvolvida, para verificar se esta é compatível a 

sua fase de desenvolvimento e ao atendimento de suas necessidades. 

O resultado da avaliação levará à continuidade ou reformulação, se necessário, da proposta 

curricular apresentada. 

A avaliação do desenvolvimento escolar para o aluno da Educação Infantil (02 à  05 anos de 

idade)  terá por objetivo verificar a assimilação do conhecimento, a aquisição e desenvolvimento de 

habilidades e automatismos e a aceitação e fixação de atitudes que exprimem a interação ou a 

adaptação do aluno à comunidade. 

A avaliação, aplicada na Educação Infantil, especialmente na Pré-Escola, terá como base os 

seguintes critérios: 

Coordenação motora; 

Percepção visual; 

Percepção auditiva; 

Percepção do espaço; 

Percepção do tempo. 

 

Os instrumentos utilizados na avaliação serão elaborados sob a orientação do Coordenador 

Pedagógico e na falta deste, do Diretor da Escola, de acordo com os objetivos propostos. 

Os pais serão informados a respeito do progresso e das dificuldades reveladas c serão 

orientados quanto a atendimentos específicos oportunos. 

No Curso de Educação Infantil, as sínteses de avaliação poderão ser mensais, bimestrais e/ou 

semestrais e registradas em forma de relatórios, sendo que, quanto à forma poderão ser utilizados 

vários tipos de instrumentos. Bimestralmente, os pais recebem os resultados das avaliações em forma 

de relatório. (Modelo em Anexo no Plano de Curso da Educação Infantil) 
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Normas para Avaliação no Ensino Fundamental 

 

A avaliação do rendimento escolar, nesta Unidade Escolar, será feita ao longo do processo 

educativo, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados obtidos 

durante o período letivo sobre as provas finais, se houver. 

A avaliação do aproveitamento será apurada através dos seguintes instrumentos: 

 

- provas (objetivas e/ou dissertativas); escritas ou orais; 

- trabalhos em grupo; 

- trabalhos individuais; 

- argüições, questionando, apresentando argumentos ou razões; 

- observação constante do aluno; - pesquisas; 

- consulta ao centro de leitura; - relatórios de excursões; 

- relatórios de aulas práticas em laboratórios; 

- leitura suplementar; 

- outros processos dinâmicos que se afigurarem pedagogicamente válidos ou recomendáveis. 

 

A verificação do rendimento escolar compreende a avaliação do aproveitamento e a apuração 

da assiduidade. 

A avaliação do aproveitamento deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes 

experiências de aprendizagem, levando em consideração os objetivos visados. 

Na avaliação do aproveitamento serão utilizados, no decorrer do bimestre letivo, dois ou mais 

instrumentos estabelecidos pelos professores da área ou da mesma série em cooperação com o 

Diretor da Escola e/ou Coordenador Pedagógico, observando o desenvolvimento da classe e do 

conteúdo programático. 

Nem todas as avaliações serão necessariamente marcadas com antecedência, de modo a incutir 

nos alunos hábitos de se manterem em dia com a matéria e o estudo. 

A avaliação expressa por notas, terá valor acumulativo para efeito de promoção e será 

bimestral. 

As sínteses bimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas 

na escala de zero a dez, com graduação de cinco décimos. 

Durante o ano letivo o aluno obtém 04 (quatro) resultados, correspondentes aos quatro 

bimestres, resultantes dos vários instrumentos de avaliação.    
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Os resultados da avaliação do aproveitamento de cada componente curricular, 

sistematicamente registrados, analisados com o aluno e sintetizados numa nota única, deverão ser 

bimestralmente enviados à secretaria da escola e comunicados aos pais ou responsáveis. 

Após cada avaliação periódica, o professor responsável registrará em ficha individual, de 

conteúdo, as dificuldades observadas de aprendizagem bem como as recomendações aos próprios 

alunos, aos pais e outras providências a serem tomadas. 

E obrigatório o registro das observações mencionadas no parágrafo anterior, no caso de alunos 

com nota abaixo da média da classe ou com conceito insatisfatório e, nos demais casos, ficarão a 

juízo do diretor, ouvido o Conselho de Classe. 

Haverá registro contínuo e instrumental dos procedimentos avaliativos. 

Os procedimentos de avaliação, do aproveitamento e assiduidade dos alunos serão registrados 

ininterruptamente, durante todo o ano letivo, sendo depois formalizados nos documentos 

comprobatórios de escolarização do aluno. Tais registros devem explicar o que o aluno aprendeu e o 

que precisa aprender e as sugestões do professor para tentar eliminar as dificuldades observadas, 

tendo em vista os objetivos propostos para determinado ano. Eles representam um meio de se 

conhecer as dificuldades dos alunos em aprender e as tentativas feitas pelo professor para ajudá-los a 

superá-las. 

Ao término do ano letivo, extrair-se-á a média aritmética simples das notas bimestrais de cada 

um dos componentes curriculares, que expressará o julgamento final sobre a condição de retenção ou 

prosseguimento de estudos na série subseqüente ou de obter certificado de conclusão. 

O registro das avaliações far-se-á, nos Diários de Classe pelo professor, e nas fichas individuais 

dos alunos, arquivadas na secretaria, pelo Secretário da Escola. 

As sínteses das avaliações no 1º ano serão registradas através de relatórios. 

A média mínima para aprovação nesta Unidade Escolar é 6,0 (seis). A parte diversificada não 

constitui objeto de retenção escolar mas,conforme o caso, de programação especial que lhe permite 

continuidade de estudos.   

 

Promoção 

A promoção do aluno, nos componentes curriculares, decorrerá da apuração da assiduidade e 

da melhoria do aproveitamento, sendo que as notas devem ser na escala de 0 (zero) a 10 (dez) com 

graduação de cinco décimos, até o centésimo sendo automaticamente arredondadas, pelos 

professores, bimestralmente, quando, na extração de médias resultarem frações iguais a: 

De 0,01 a 0,24 - O arredondamento será para menos;  

De 0,25 a 0,49 - O arredondamento será para mais;  
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De 0,5 l a 0,74 - O arredondamento será para menos;  

De 0,75 a 0,99 - O arredondamento será para mais. 

 

Será considerado promovido para a série subsequente o aluno que obtiver no final do ano letivo 

frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas e nota final 

igual ou superior a 6,0 (seis) em cada componente curricular.  

A nota final refletirá o desempenho do aluno ao longo do ano letivo. 

Na promoção do aluno, dar-se-á especial atenção ao desempenho global do estudante, o qual 

deverá ser aferido verificando-se o seu crescimento e envolvimento no processo de aprendizagem. 

O educando será promovido ou retido, com base na análise de seu desempenho global, 

garantindo-se a preponderância desta análise global sobre a visão específica de cada componente 

curricular. 

 

 

Retenção 

 

Ter-se-á como retido no ano, após recuperação final, o aluno que: 

          Obtiver média final inferior a 6,0 (seis) no componente curricular, qualquer que seja a sua 

frequência; 

          Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), do total de horas letivas. 
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XI - Matriz Curricular – Ensino Fundamental 

Módulo Anual: 40 semanas – 200 dias letivos/ano 
TURNO – Matutino e Vespertino 

 

Partes do Currículo 

 

ÁREAS DE 
CONHECIMENTO 

Anos Iniciais Anos Finais 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

BASE 
NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa X X X X X X X X X 

Matemática  X X X X X X X X X 

História X X X X X X X X X 

Geografia X X X X X X X X X 

Ciências X X X X X X X X X 

Arte X X X X X X X X X 

Educação Física X X X X X X X X X 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

Língua 
Estrangeira 
Moderna: 

Inglês X X X X X X X X X 

Espanhol X X X X X X X X X 

Informática X X X X X X X X X 

Ensino Religioso  X X X X X X X X X 

TOTAL SEMANAL DE MÓDULO - AULA 25 25 25 25 25 30 30 30 30 

TOTAL DE HORAS ANUAIS 800 800 800 800 800 916 916 916 916 
 

Observações: 

I – Os temas Transversais são desenvolvidos de forma integrada aos conteúdos programáticos de 
todos componentes curriculares das áreas do conhecimento, com ênfase em: ética, pluralidade 
cultural, preparação para o trabalho, educação ambiental, saúde e orientação sexual, história e 
cultura afro-brasileira e indígena, direito da criança e do adolescente e música, que serão 
tratados de forma transversal, permeando, pertinentemente os demais componentes do 
currículo. 

II – Horários dos Turnos: 

 Matutino: 1º ao 5º ano = 7h45min às 12h – 6º ao 9º ano = 7h20min às 12h15min. 

 Vespertino: 1º ao 5º ano, (2ª à 5ª feira) 13h45min às 18h, (6ª feira) 12h30min às 16h45min. 

 Semi-Internato: 7h45min às 18h para a Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 6º 
ano. 



 52

III – De 1º ao 5º ano, as três primeiras aulas são de 50 minutos e as duas últimas de 45 minutos. 

IV – De 6º ao 9º ano a primeira aula é de 50 minutos e as cinco últimas são de 45 minutos. 

V – Os vinte minutos diários destinados ao recreio não estão incluídos nas quatro horas e 
quarenta e cinco minutos diárias reservadas às aulas. 

VI – O quantitativo de módulos/aula para cada componente curricular é definido no início do ano 
letivo. 
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XI – Da Infraestrutura 

Salas de aula: 

20 – salas de aula 

 

Salas extras: 

1 – sala de artes 

1 – laboratório de informática 

1 – laboratório de ciências 

1 – sala de leitura 

 

Salas do administrativo: 

1 – diretoria 

1 – capelania 

4 – salas de coordenações 

1 – tesouraria 

1 – sala de vendas 

1 – secretaria 

1 – sala dos professores 

Total: 10 salas 

Área de lazer: 

1 – parque de areia 

1 – playground infantil (para as séries do Maternal) 

 

Espaço esportivo: 

1 – quadra poliesportiva coberta  

1 – piscina 

 

Demais espaços: 

1 – pátio coberto 

1 – cantina 

1 – refeitório 

1 – dormitório 

 

Banheiros: 

6 – banheiros femininos 

6 – banheiros masculinos 


